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E n  p o r t a d a

Comerciants, restauració i entitats participaran dels actes 
programats per l’Ajuntament per celebrar, el proper 8 i 9 

de març, la Fira de la Botifarra, un esdeveniment que pretén 
promoure el comerç local, promocionar el municipi i esdevenir 
un referent en el sector cansalader de la comarca. 
A partir d’un dels productes més emblemàtics del poble - la 
botifarra - la Fira, que es celebrarà al voltant de la plaça de 
Can Dachs, donarà a conèixer aquesta tradició garriguenca i 
oferirà tot un conjunt de propostes lúdiques i culturals, tastets 
gastronòmics i una àmplia oferta de productes artesanals i de 
proximitat. La Fira vol promocionar la botifarra de la Garriga 
com a producte autòcton de qualitat i, alhora, donar a conèixer 
la tradicional elaboració d’aquest embotit i valoritzar els pro-
ductes elaborats a partir del porc.  

Fira, tastets, visites guiades i menús gastronòmics al sec-
tor de la restauració
A part de la cinquantena de parades amb productes de can-
saladeries, establiments de proximitat i productors locals i 
comarcals, les persones visitants podran gaudir d’una oferta 

Opinió dels grups polítics

CiU: “Enguany en aquesta 3a edició gaudirem d’una Fira de la Botifarra plenament consolidada que va més enllà del 
nostre poble per esdevenir un referent a la nostra comarca. Des de CIU apostem per aquest tipus de promoció econò-
mica, turística i cultural de la Garriga”.
Acord: “La fira de la botifarra es va consolidant com un referent comarcal i nacional de producció alimentaria local i de 
qualitat, que afavoreix posar la Garriga al mapa. Aquest és el nostre model i seguirem apostant-hi”.
SI: “Quan es fan activitats amb la participació del poble, les coses surten bé. Esperem que tothom gaudeixi d’un bon 
cap de setmana!”.
PSC: “Un dels principals valors per atreure visitants a la Garriga, és la Botifarra, que s’ha convertit en l’element gastrò-
nomic diferenciat. La seva promoció farà que molta gent conegui la Garriga i siguem marca arreu del territori!”.
ICV: “Un any més ens sembla una bona iniciativa la celebració d’aquesta fira. Malauradament, com en anteriors edi-
cions, no totes les cansaladeries amb producció pròpia hi participen. Cal, però, destacar a les que ho fan des de la 1a 
edició, aprofitant els recursos que l’ajuntament ha posat per a difondre el seu producte i col·laborant activament en 
aquesta iniciativa de promoció econòmica local”.
PP: “Apostem per aquesta 3ª edició de la Fira de la botifarra garriguenca, amb èxit i molt d’entusiasme. Tots els garri-
guencs i totes les garriguenques gaudim de presumir d’aquests excel·lents productes locals, una altra bona oportunitat 
per fer vida del nostre Poble”.

gastronòmica diversa i de qualitat i, alhora, descobrir els prin-
cipals atractius turístics del municipi amb les visites guiades. 
Amb la col·laboració del sector cansalader de l’ASIC es po-
drà gaudir de les demostracions d’elaboració de botifarres 
de manera artesanal i fer el tradicional tastet. La Fira també 
inclourà activitats culturals com el Ball de cintes o l’elabora-
ció d’una catifa de flors. Concursos, contes i un taller infantil 
de preparació de coques completaran l’agenda del cap de 
setmana.
Una de les novetats és la presentació del lèxic del porc “del 
porc fins la cua és bona”, elaborat amb la col·laboració del 
Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental, l’Esco-
la d’Art i Disseny (EMAD) i les cansaladeries i elaboradors del 
municipi. La presentació serà el dijous 6 de març, a dos quarts 
de vuit del vespre, a Can Raspall. 
El sector de la restauració també participarà activament en 
l’esdeveniment i oferirà del 2 al 9 de març plats de botifarra 
als establiments.   
La programació completa es podrà consultar al web municipal 
www.lagarriga.cat

La Garriga es volca amb la tercera edició de la Fira de la Botifarra
Comerciants, restauració i entitats participen dels actes programats per l’Ajuntament
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El proper diumenge 30 de març, a les 
18 h al Teatre de la Garriga-El Patro-

nat, es presentarà el documental “La Gar-
riga rural. Quan la terra marcava el ritme”. 
El treball, de prop d’una hora de duració, 
retrata la Garriga de la primera meitat del 
segle XX quan el poble i la seva gent “en-
cara anaven al ritme que marcava la terra”. 
L’obra realitzada per la productora Sa-
bem.Com, sota la coordinació de l’àrea 
de Patrimoni de l’Ajuntament, i amb la col-
laboració de la Diputació de Barcelona i el 
Departament de Cultura de la Generalitat, 
també reflecteix la transformació que ha 
patit el poble al llarg del segle passat amb 
l’arribada de l’estiueig i el retrocés del sec-
tor primari.  El documental també és una 

La cantant de Terrassa Aida Sstrings, que va 
iniciar la seva carrera a través de les xarxes 
socials amb la cançó “Aquesta nit” que va 
rebre més de 130.000 visites, serà l’encar-
regada d’obrir la quarta edició del Terra de 
Sons el proper 15 de març.  Partint d’un pop 
que beu també d’altres estils com el jazz, el 
reggae o el country, Sstrings presentarà ‘To-
cant de peus al cel’, un àlbum que parla de la 
vida quotidiana. Compartirà escenari a Santa 
Maria del Camí amb el grup de folk d’Eduard 
Estivill i Montse Domènech, Falsterbo Marí.
El segon concert del cicle es farà a Can 
Raspall el 22 de març i portarà Ra-
mon Mirabet, que presenta el seu disc                      
HappyDays, i Miquel Abras, que porta els 
seus Equilibris Impossibles.  
El projecte acústic amb tocs de folk d’Edu-
ard Fabregat i el nou treball de Maria Coma 

Quan la terra marcava el ritme
Es presenta el documental de la Garriga Rural

Aida Sstrings inaugurarà el IV Festival d’autor Terra de Sons
El cicle organitzat per La Gatzara segueix combinant música i patrimoni

Nova gestió del CdV 
A partir d’aquest mes de març es 
posarà en marxa la nova gestió del 
Centre de Visitants (CdV)  a càrrec 
de l’empresa Arkpadoc SC, guanya-
dora del concurs. Amb la nova ges-
tió, que també inclou encarregar-se 
de tota l’oferta turística de la Garriga, 
s’ampliaran els horaris d’obertura de 
l’equipament i s’iniciarà un programa 
de dinamització del turisme, el patri-
moni i l’entorn natural garriguenc.

Dia de la Poesia

El  proper 21 de març a les 20 h es 
celebrarà a Can Raspall el recital del 
Dia Mundial de la Poesia. Hi partici-
parà alumnat dels cursos de català 
per a adults i participants al Volunta-
riat per la llengua de diverses proce-
dències que llegiran dos textos: un en 
la seva llengua materna i un altre en 
català. Els poemes en català seran 
de Joan Vinyoli, en commemoració 
del centenari del seu naixement, i 
també d’autors que donen nom a 
carrers o equipaments de la Garriga.

invitació per reflexionar sobre els models 
de desenvolupament econòmic, sobre 
la urbanització del sòl i sobre els canvis 
en els modes de vida i de treball que han 
suposat la fi de nombrosos paisatges, pa-
trimonis i històries de la Garriga rural. En 
aquest sentit, el documental també incita 
a repensar el futur del poble i a considerar 
quin paper ha de tenir aquest llegat en la 
Garriga actual.
El documental, que es podrà recollir de 
manera gratuïta el dia de la presentació 
o posteriorment a l’OAC, s’ha basat en 
entrevistes a garriguencs i garriguenques 
i a persones que han cedit fotografies dels 
seus arxius personals. Per aquest motiu 
es vol agrair la col·laboració de: Maria 
Bulbena Surigué, Jordi Castells Piqué, 
Joan Rocasalbas Pujol, Esteve Noguera 
Sanmartí, Pere Espinasa Gironès, Maria 
Rosa Costa Riera, Jaume Pujol Murgó, 
Josep Girbau Marquès, Josep Ferrer 
Mas, Salvador Cañellas Planas, Salut 
Miró Boatella, Antònia Castelló Salvia, 
Asunción Oliveras Fàbregas, Joan Mas 
Gordi de can Torra de la Riba, Teresa Su-
rinyach Lladó, Jaume Oliver Bruy, Jordi 
Llimargas Marsal, Llull Carbonell López i 
Eduard Acedo Many.

es presentaran a Can Ramos el 29 de 
març en el que serà el penúltim concert 
del cicle.
Tots els concerts del cicle, que encara 
ha programat un darrer concert a l’abril, 
començaran a les 22 h.
Les propostes d’aquesta edició del 
Terra de Sons segueixen combinant 
propostes d’autor i espais emblemàtics 
de la Garriga ja que segons la Gatzara, 
l’entitat organitzadora, “en un temps on 
tot passa molt ràpidament, volem obrir 
la porta a conèixer la història i la riquesa 
arquitectònica de la Garriga d’una ma-
nera diferent, escoltant algunes de les 
veus més prometedores del panorama 
musical català, veus que han estat amb 
contacte amb la seva pròpia terra, una 
terra de sons”.
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El Cicle de Joves Intèrprets, que es 
va inaugurar el passat 13 de febrer 
amb l’actuació magistral del pianista 
Ignasi Cambra, ha programat tres 
concerts per aquest mes de març.
El primer anirà a càrrec de l’exalum-
ne i exprofessor de l’escola municipal 
de música, Marçal Ramon que, el dia 
15 de març, presentarà a l’Auditori 
Criatures…i els homes de seny. L’ar-
tista garriguenc estarà acompanyat 
pel grup de música d’arrel tradicional 
format per Ivo Jordà a la gralla, Iu Boi-
xader (també de la Garriga) al contra-
baix; i Oriol López a la bateria.
El dia 22 serà el torn del jazz del 
Marina Tuset Soulseptet. El grup de 
la jove de 19 anys Marina Tuset ha 
actuat al Jamboree Jazz Club, al Fes-

El Teatre de la Garriga-El Patronat ha 
programat pel proper 8 de març a les 

19h, la projecció d’un documental i a les 20 
h, un espectacle de la companyia Factoria 
Mascaró, per retre homenatge al coreò-
graf i ballarí Joan Serra. Sota el títol La Via 
Crucis, parteix d’una tria de quatre peces 
de folklore català com són El testament 
d’Amèlia, La morisca de Gerri de la Sal, La 
dansa de Castellterçol i la jota i en desen-
volupa la seva particular visió. Joan Serra 
(1947-2013) va estar vinculat a l’Escola 
Municipal de Música des del curs 2010 on 
va encapçalar la recuperació i actualització 
del ball de gitanes a la Garriga.

tival Internacional de Jazz de Barce-
lona, al Harlem Jazz Club i a la Nova 
Jazz Cava de Terrassa, entre d’altres.
I tancarà les propostes del mes de 
març, el concert de “les nostres or-
questres” el dia 30. Una mostra, se-
gons els organitzadors, “de la tasca 
pedagògica dels nostres grups ins-
trumentals en un gran conjunt or-
questral, que ofereix un concert de 
gran nivell”. 
El Cicle de Joves Intèrprets, que 
enguany celebra la desena edició, 
complementa els concerts amb la 
projecció de documentals i xerrades 
com la que farà Guida Sellarès sobre 
“Com treballar la creativitat amb els 
alumnes” el dia 25 de març a l’Au-
ditori.

Homenatge al coreògraf Joan Serra
Es programa un espectacle i una projecció al Teatre

Xè aniversari del Cicle de Joves Intèrprets
Es programen tres concerts pel març i una xerrada

5 anys de Mexcla’t

El dia 8 de Març l’entitat Projecte 
Mexcla’t celebra els seu cinquè 
aniversari amb un concert d’Hotel 
Cochambre a partir de les 23.30 h 
al pavelló de Can Violí. El Dj. Jor-
di JR Grove també forma part del 
cartell d’una cita que tornarà a ser 
solidària. Enguany es col·laborarà 
amb el projecte UniDesert  que 
porta material escolar i sanitari al 
Sàhara. 

Concurs de cartells

Ja s’ha convocat el Concurs de 
Cartells per anunciar el Festa de 
Corpus la Garriga del 2015. Les 
propostes es poden presentar fins 
el 12 de juny. El concurs, coordinat 
per l’Escola Municipal d’Art i Dis-
seny amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de la Garriga i de la Par-
ròquia de Sant Esteve, és obert a 
tots els alumnes matriculats durant 
aquest curs al 1r. curs del cicle de 
formació de grau superior de gràfi-
ca publicitària de l’EMAD, a alum-
nat d’escoles convidades i dels ins-
tituts de la Garriga i també a tots els 
nois i noies de 16 a 25 anys. Cada 
concursant podrà presentar un mà-
xim de dues obres.
El cartell guanyador rebrà el pre-
mi Corpus la Garriga, atorgat per 
l’Ajuntament i dotat amb 600 euros. 
Les bases del concurs estan al web 
de l’Associació Cultural Corpus.

Per aquest març també s’ha programat 
l’espectacle familiar de titelles amb mú-
sica en directe El conte de la lletera. El 
muntatge de la companyia Xip Xap es 
farà el 23 de març a les 18 h.
Les entrades per assistir a les dues 
propostes es poden comprar de ma-
nera anticipada a l’OAC (dilluns, di-
mecres, dijous i divendres de 9h a 14 
h i dilluns i dijous de 16.30 a 19h), a 
qualsevol oficina de Catalunya Caixa i 
a través del Tel-Entrada 902 10 12 12 
o per internet. També es poden com-
prar el mateix dia de l’espectacle a la 
taquilla del Teatre.

https://www.facebook.com/projecte.mexclat
https://www.facebook.com/projecte.mexclat
http://www.corpuslagarriga.org/cartells/
http://www.corpuslagarriga.org/cartells/
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Carnestoltes 2014

2n premi Categoria A
Els Tagacasinos amb “Casino”

1r premi categoria A
Els Giroians amb “Romans”

Premi Individual
“Els Marcians”

2n premi Categoria B
Shamlluisbalala amb “Muntanya Russa”

1r premi Categoria B 
Els Catxondos del Turó amb “BatCat”

3r premi Categoria B
Els Ramat Trempat amb “Timmy Time”

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

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

El jurat va valorar l’originalitat, el vestuari i 
l’animació de les comparses

Altres comparses participants

Els Good feeling amb “New York” Ampa Pinetons amb “Per molts anys”

Els indesitjables amb “Radars”
Les Tortugues Futingueres amb “Cursa de 

Tortugues i llebres”

Migdia de swing amb els Impresentables Hoppers

Els vagabundos
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L’Escola Municipal d’Art i Disseny 
(EMAD) participa activament de les di-
ferents propostes que es porten a terme 
al municipi. Han organitzat, per exem-
ple, el taller per fer el Sr Carnestoltes i 
farà els tallers de la Fira de la Botifarra 
de dibuix i de construir cartes gegants. 
A més, durant el passat mes de febrer 
va presentar el projecte de Píndoles 
Formatives, que desenvolupa conjun-
tament amb les àrees de Joventut i 
Ocupació, i va organitzar la tercera edi-
ció del concurs Enfusta’t. Aquest certa-
ment tria els millors aprenents de fuste-
ria de la Garriga. En aquesta edició els 

El projecte “Treu partit de les TIC: 
Apunta’t al carro del 2.0”, que es 

va presentar el passat 17 de febrer, vol 
donar eines de recerca de feina als gar-
riguencs i garriguenques a través de les 
TIC i les xarxes socials. És una iniciativa 
pilot que constarà de sis píndoles forma-
tives, que es portaran a terme entre l’11 
de març i el 6 de maig.
Tenint en compte que les TIC i les xarxes 
socials cada vegada es fan servir més, 
des de les àrees de Promoció i Desen-
volupament Econòmic, Ensenyament 
i Joventut es vol formar a persones per 
tal que les utilitzin, no només per oci sinó 
també per a la recerca de feina, per tirar 
endavant un negoci o per desenvolupar 
idees emprenedores. El programa consta 

guanyadors van ser Gerard Pagespetit, 
Arnau Rodriguez, Olivier Loisy i Arnau 
Moratona.
De cara al proper mes de març tenen 
previst promocionar la seva oferta edu-
cativa a Mollet (4 de març) i a la Fira 
Guia’t de Granollers (5, 6 i 7 de març). 
En aquest última, hi presentaran els 
seus projectes professionals dos alum-
ne del centre. Un d’ells serà el Ruben 
Zárate, que ha dissenyat tota la imatge 
gràfica de la fira, i l’altre, Josep Alejo 
Campos amb el seu projecte d’instru-
ments musicals amb fusta reciclada. 
En aquest sentit, l’alumne Toni Redon-
do també serà protagonista el dia 6 de 
març a la presentació del lèxic «Del 
porc, fins la cua és bona» ja que ha fet 
les il·lustracions. I per últim, el dia 20, du-
rant les jornades del CCCB Art i Disseny 
de l’escola a l’empresa es presentaran 
quatre projectes de la Garriga.

Formació TIC-xarxes socials per cercar feina
La iniciativa pilot consta de sis píndoles

L’escola municipal EMAD surt al carrer
Participa de diferents projectes locals i comarcals

Pla Local d’Ocupació

Durant el mes de març es convo-
caran les places pel Pla d’Ocupa-
ció Local 2014. Podreu trobar tota 
la informació al web municipal i al 
Servei Local d’Ocupació.

Projecte Consolida’t
La Generalitat de Catalunya ha 
seleccionat un total de 9 entitats, 
entre les quals la Fundació Uni-
versitària Martí l’Humà, per posar 
en marxa un programa pilot que 
pretén assajar i validar una eina 
per ajudar a la consolidació del 
treball autònom a Catalunya i mi-
llorar la seva competitivitat i sos-
tenibilitat.

Portes obertes a les escoles

Les escoles i instituts de la 
Garriga organitzen, durant el 
mes de març, jornades de por-
tes obertes per tal que pares i 
mares puguin visitar els centre 
educatius abans del període 
d’inscripció que enguany es 
farà de l’11 al 21 de març de 
2014. Podeu trobar més infor-
mació al web municipal.

Cursos d’Art

La Fundació Fornells-Pla Conxa 
Sisquella organitza a partir del 20 
de març cursos d’història de l’Art. 
La Belle Epoque o l’impressionis-
me formen part del temari. Podeu 
trobar més informació al web de 
la fundació.

de diverses sessions de Facebook, Lin-
kedin i Twitter. Realitzar un CV creatiu o 
desenvolupar un blog  per mostrar-lo són 
dues de les píndoles que també formen 
part de l’oferta formativa de l’Ajuntament.
Degut a la gran demanda, des de l’Ajun-
tament ja s’està treballant per fer-ne una 
altre edició el més aviat possible.
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L’Ajuntament de la Garriga, amb la col·laboració 
d’establiments comercials, ha donat la benvinguda 
al primer nadó de l’any del municipi. El passat 27 
de febrer el consistori va oferir una recepció oficial 
a Roger Calero Gay, que va néixer el dia 6 de ge-
ner d’aquest 2014. Fill de Berta Gay Serra i Òscar 
Calero Lara té un germà de 5 anys, en Biel.
Durant l’acte de benvinguda, la família va rebre un 
lot de regals gentilesa dels següents establiments 
comercials: Can Borrell, Mobel Baby, Merceria 
Bassi, Biset, Nana, Xiquibob’s, Sistres, El Niu, Dig-
na, Krisbel, Aromes, L’Amarant, Andreu,L’Esport, 
l’Espai, Farmàcia Crespi, Farmàcia Suñol, Farmà-
cia Comaposada, Parafarmàcia i Perfumeria Gotta.

El Servei d’Atenció psicològica del Ser-
vei d’Informació i Atenció a Dones 

(SIAD) de l’Àrea d’Acció Social, Coopera-
ció i Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament 
augmentarà les hores d’atenció a les usu-
àries per aquest 2014. En concret, es pas-
sarà de les 88 del 2013 a les 165 hores 
aquest any. 
El servei, que es va posar en marxa el 
2005, es porta a terme els dimarts a la 
tarda i els divendres al matí i, les dones 
que hi participen, tant en sessions indivi-

Més hores d’atenció psicològica a dones
El servei atén víctimes de violència

Benvinguda al 1r nadó de 2014 de la Garriga 
Roger Calero Gay va néixer el 6 de gener

Suport a situacions crítiques

En l’actual context de crisi econò-
mica l’Ajuntament de la Garriga 
ofereix suport a persones i famí-
lies residents a la Garriga en situ-
ació crítica. Els equips multipro-
fessionals de l’àrea d’Acció Social 
s’encarreguen d’avaluar les situ-
acions de necessitat i oferir infor-
mació i assessorament en relació 
als drets i els recursos socials. 
L’Ajuntament compta amb la col-
laboració de diferents institucions 
com per exemple la de Càrites la 
Garriga en la gestió del  rebost 
dels aliments de la Garriga i del 
rober o, per exemple, el Consell 
Comarcal amb les beques.
Des dels serveis socials municipals 
s‘ofereix atenció, orientació i asses-
sorament sobre tots els serveis i 
prestacions als quals es pot acce-
dir. També promouen mesures d’in-
serció social i laboral, i de prevenció 
i atenció a maltractaments. 
Actualment l’àrea està ubicada als 
baixos de l’edifici de la biblioteca, 
al carrer Sant Francesc n 1-3.

duals com grupals, han estat sempre ate-
ses abans pel personal tècnic dels serveis 
socials. 
A part de l’atenció psicològica, el SIAD 
també ofereix assessorament jurídic es-
pecialitzat a dones
El servei va atendre l’any passat 34 dones, 
de les quals 19 van ser ateses pel servei 
d’atenció psicològica i 12 per l’advocada. 
Aquest és un dels serveis que es porten 
a terme des de l’Àrea d’Acció Social de 
l’Ajuntament.
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La mostra s’inaugurarà el dia 7 de març a 
les 20 h i es podrà visitar fins al diumen-
ge 23. L’exposició es completarà amb 
la realització d’un seguit d’activitats a la 
mateixa sala, com un taller d’il·lustració 
adreçat als infants (dia 15), un taller so-
bre cos a càrrec de l’antropòloga i exper-
ta en polítiques de gènere, Clara Dachs 
(dia 21), el passi d’un documental sobre 

La Fundació PAX de la Garriga es dedica, 
des del 2004, a combatre i rehabilitar les 
mutilacions causades per les mines an-
tipersona, que provoquen una víctima al 
món cada 20 minuts. 
L’entitat ha rehabilitat infants d’Angola 
traslladant-los a Barcelona per al seu trac-
tament a l’Hospital de Sant Pau. També 
ha actuat a Colòmbia, país que ocupa el 
primer lloc al món en afectats per aquests 
artefactes, amb tres víctimes diàries.
Per seguir portant a terme el seu projecte, 
la Fundació PAX ha sol·licitat en els darrers 
anys suport econòmic a càrrec a la partida 
del 0,8% del pressupost municipal. L’entitat 
ha presentat el seu projecte a la convocatò-
ria anual de subvencions de l’Ajuntament, 
obtenint 4.050 euros el 2013, els quals va 
destinar a la rehabilitació de víctimes d’An-

tiòquia (Colòmbia). Per aquest 2014, 
l’associació preveu finalitzar la rehabi-
litació de 17 víctimes.
La tasca de l’entitat no es limita a l’ac-
tuació al Sud, que realitza en conveni 
amb una entitat local, la Corporación 
Mahavir Kmina, sinó que també sensi-
bilitza la ciutadania del Nord explicant 
les conseqüències de les mines anti-
persona. En aquest sentit, el novembre 
passat, va organitzar un exposició fo-
togràfica i una projecció de la pel·lícula 
“Kevin”, al Casino de la Garriga. Durant 
el 2014 preveuen seguir conscienciant 
la població mitjançant l’organització 
d’activitats de sensibilització en el marc 
del Consell Municipal de Cooperació 
al Desenvolupament i Solidaritat de la 
Garriga.

Nova edició de la mostra col·lectiva d’art 
És un dels actes programats per celebrar el Dia Internacional de les Dones

Un món sense víctimes de mines antipersones
Les aportacions de la Garriga fan possible el projecte de la Fundació Pax

Amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones torna, a la Sala d’exposicions 

Andreu Dameson, la Mostra Col·lectiva 
d’Art, en què més d’una vintena d’artistes 
reflexionen al voltant del cos de les do-
nes. Aglutinant punts de vista heterogenis 
i expressivitats diverses, les artistes re-
flexionen al voltant del cos que canvia, el 
que estima, el que és font d’inspiració.... 

les dones de la Montaña de Guererro 
(Mèxic) i una xerrada per reflexionar so-
bre l’avortament (dia 14), entre d’altres.
El Dia Internacional de les Dones comp-
tarà amb una segona exposició titulada 
“Espriu, un poema, una imatge”, que or-
ganitza la Fundació Fornells-Pla i Conxa 
Sisquella. Es tracta d’una mostra pictòri-
ca on les artistes, Neus Aller i Laura Roca, 
han partit dels textos de Salvador Espriu 
a l’hora de realitzar les seves creacions. 
Aquesta mostra, que ja s’ha pogut veure 
prèviament a l’Espai Pere Pruna de Bar-
celona, s’ha muntat al Taller de la Conxa 
i podrà visitar-se del 9 de març fins el 27 
d’abril. 
A més, al poble es dedicaran altres acti-
vitats al Dia Internacional de les Dones. 
A la Biblioteca Núria Albó, per exemple, 
hi ha previst un hora del conte especial 
(dia 1) i una xerrada-recital de blues 
amb Big Mama (dia 7). El PSC, per la 
seva banda, organitza un dinar-tertúlia 
(dia 8) amb la presència de Núria Par-
lón, alcaldessa de Santa Coloma de 
Gramenet  i Pilar Velasco, periodista de 
la Cadena SER . Finalment, al  Ple (dia 
26) es llegirà el Manifest del Dia Interna-
cional de les Dones.
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N o t í c i e s

Les inscripcions per a la segona 
edició del Mercat de la Cultura 
es faran del 3 de març al 30 de 
març a l’OAC de l’Ajuntament. A 
la instància d’inscripció s’haurà 

El Ple municipal va aprovar per 16 
vots a favor i 1 en contra (PP) l’ini-
ci de la tramitació per interposar un 
conflicte en defensa de l’autonomia 
local i per portar la Llei de racionalit-
zació i sostenibilitat de l’administració 
local (LRSAL) al Tribunal Constitucio-
nal. Aquest recurs serà presentat en 

d’indicar la disciplina i les neces-
sitats tècniques.
L’esdeveniment cultural que es 
farà el proper 7 i 8 de juny comp-
tarà amb dos espais principals. 
El primer estarà situat a la pla-
ça de l’Església on hi haurà una 
mostra local d’artistes plàstics i 
literaris, que podran vendre les 
seves obres. La plaça de Can 
Dachs quedarà reservada per 
actuacions musicals, teatrals i 
audiovisuals.
Per més informació es pot en-
viar un correu electrònic a mer-
catdelacultura@ajlagarriga.cat o 
adreçar-se a l’àrea de Participa-
ció.

El Ple encontra de la Llei d’Administració Local
La corporació, partidària de cedir el padró per la Consulta

Inscripcions al Mercat de la Cultura
Es farà el cap de setmana del 7 i 8 de juny

Gestió de paper i cartró
El Ple municipal del passat 26 de 
febrer va aprovar per 15 vots a fa-
vor i 2 abstencions de SI la pròr-
roga del conveni per a la recollida 
porta a porta de paper i cartró co-
mercial amb el Consorci de Ges-
tió de Residus. Aquest servei es 
realitza cada dissabtes i dimecres 
al migdia des de 2005.

Neteja popular del riu

Prop d’un centenar de perso-
nes van participar a la jornada 
de neteja dels marges del riu 
Congost, que es va fer el 15 
d’octubre passat. L’activitat, que 
va començar a les 9.30 h des 
del pont del carrer Moranta, va 
permetre omplir una vintena de 
sacs d’1m3 de plàstics i ferralla 
superant la recollida que es va 
fer durant la primera edició.

Arxiu Cuspinera

El passat dilluns 24 de febrer va 
tenir lloc la signatura del conveni 
de cessió de l’Arxiu Cuspinera a 
l’Ajuntament de la Garriga. En 
virtut d’aquest conveni, l’arxiu, 
propietat de l’arquitecte i estudiós 
del Modernisme, Lluís Cuspinera i 
Font, s’ubicarà a les dependènci-
es municipals de can Raspall.
L’objectiu de la cessió és poder in-
ventariar el fons –que conté bibli-
ografia, fotografies, diapositives, 
plànols (originals i còpies) i diver-
sos objectes sobre arquitectura, 
sobretot modernista– i facilitar-ne 
la divulgació i accés públic.
El trasllat de l’arxiu és previst fer-lo 
durant el mes de març i serà visi-
table al llarg d’aquesta primavera.

breu de forma col·lectiva per un se-
guit d’ajuntaments, d’entitats munici-
palistes i sindicats com l’Associació 
Catalana de Municipis i UGT. L’objec-
tiu de la nova llei estatal és redefinir 
les competència locals en funció del 
seu volum de població. Això suposa-
ria que pobles com la Garriga veurien 
retallades les seves competències en 
l’àmbit sanitari, educatiu o de serveis 
socials. Segons el dictamen presentat 
“LRSAL vulnera l’Estatut de Catalu-
nya en matèria d’organització territo-
rial i de règim local, i converteix als 
ajuntaments en un apèndix de l’estat, 
i en una instància merament adminis-
trativa i sota control en el seu funci-
onament, vulnerant així l’actual marc 
basat en el principi d’autonomia local 
i principi de subsidiarietat, reconegut 
a la Carta Europea d’Autonomia Local 
com a criteri de proximitat en l’atribu-
ció de competències i d’eficàcia en la 
redistribució”.
D’altra banda, durant el mateix Ple, 
es va aprovar la cessió de les dades 
del Padró Municipal per a col·laborar 
en la celebració de la consulta amb 
l’abstenció de PSC i el vot en contra 
del PP.

mailto:mercatdelacultura@ajlagarriga.cat
mailto:mercatdelacultura@ajlagarriga.cat
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Parc de Ca n’Illa
Durant el mes de març es faran 
diferents actuacions al parc de Ca 
n’Illa amb la instal·lació d’una font 
i la replantació de diversos arbres. 
Al parc infantil s’hi instal·laran mò-
duls d’il·lustracions del Patufet de 
Pilarín Bayés.

Projecte Tremolencs
El passat ple extraordinari del 5 de 
febrer es va aprovar inicialment la 
modificació puntual del pla general 
municipal d’ordenació (PGMO) de 
l’àmbit de la unitat d’actuació nú-
mero 35 “Els Tremolencs”. Poste-
riorment la Junta de Govern Local 
del dia 10/2/2014 va aprovar inicial-
ment el Projecte de Reparcel·lació 
i el Projecte d’Urbanització. Tota la 
documentació de la reparcel·lació i 
urbanització dels Tremolencs està 
penjada al web municipal.

La pista 2 en marxa

Durant aquest mes de març, les 
entitats Club Patinatge, Handbol, 
FS La Garriga, FS.Blancafort, Club 
Volei la Garriga i Club Bàsquet la 
Garriga ja podran utilitzar la Pista 
2 les tardes de dilluns a divendres. 
Durant els matins laborables l’equi-
pament será utilitzat per l’escola 
Giroi i l’Institut Vil·la Romana i els 
caps de setmana estarà obert als 
garriguencs i garriguenques de les 
8 a les 20 h.

Can Vilanova
Durant el mes de març comença-
ran les obres de millora de la ur-
banització del Passeig Vilanova. 
En primer lloc es procedirà a la tala 
dels arbres que actualment mal-
meten el paviment, els que enva-
eixen més les voreres i aquells que 
es troben sota la línia elèctrica. Les 
columnes d’enllumenat i els punts 
de llum seran substituïts, col·locant 
un model que s’adapti més amb la 
instal·lació existent.

Paral·lelament a les obres, un grup de 
treball format per representants d’entitats 
de la Garriga s’ha anat reunint periòdica-
ment per tal d’elaborar i dissenyar un mo-
del de gestió de l’equipament. En les pro-
peres setmanes es preveu que presentin 
les seves propostes a l’equip de govern.

Les obres de l’skate parc avancen a 
bon ritme i es preveu que a principis 
de març ja estiguin totalment acaba-
des. L’equipament esportiu està situ-
at al costat de les Piscines al barri de 
Can Noguera.
L’skate parc de 303m2 està dividit en 

dues plataformes amb un pendent    
d’1,5% que planteja un circuit combi-
nat d’street i bowl. La zona de bowl 
compta amb un quarter, un fun-box i 
una duna. El parc també té una zona 
d’escales que engloba obstacles, ba-
ranes i un hubba.
El projecte de l’skate parc és fruit d’un 
procés participatiu, que es va iniciar 
el 2012 durant la presentació pública 
dels pressupostos. A partir d’aquell 
moment es va crear un grup de tre-
ball, format per usuaris de l’equipa-
ment, tècnics i polítics, que van definir 
la base del disseny de la instal·lació.

Finalitzen les obres de la Torre del Fanal
Un grup de treball elabora un pla de gestió

L’skate parc es podrà utilitzar al març
Les obres de la nova instal·lació, a punt d’acabar-se

Les obres per  rehabilitar la Torre del 
Fanal van finalitzar a mitjans del pas-

sat mes de febrer, deixant un equipament 
per a les entitats de 200m2 repartits en 
dues plantes. La Torre té 7 sales d’entre 
14 i 35 m2 i dos lavabos.  La Finca consta 
d’un jardí de prop de 650m2.
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Construïr la república en democràcia 
des del món local. 

Quan vam començar aquest any la 
gent d’Acord Independentista erem 
molt conscients que aquest any seria 
especial. Ens trobem en una cruïlla 
decisiva a la història del nostre país 
i necessitem gestionar aquests mo-
ments amb la màxima responsabilitat. 
No passa cada dia de poder votar de-
mocràticament el futur del nostre país, 
dels nostres fills i filles, que puguin 
rebre en herència una república ca-
talana que els hi garanteixi el màxim 
benestar. 

És per això que des del nostre grup 
municipal hem impulsat i donat suport 
a totes aquelles iniciatives, pròpies i 
de la resta de grups que compartei-
xen l’objectiu de facilitar la consulta, 
que permetin exercir lliurement i de-
mocràtica el nostre dret a l’autodeter-
minació, adherint-nos a l’Associació 
de Municipis per la Independència, 
declarant les vegades que facin falta 
el nostre rebuig a les mesures recen-
tralitzadores i antidemocràtiques del 
govern de Madrid i de la delegació 
del govern espanyol a Catalunya, fa-
cilitant que puguem pagar els nostres 
impostos a l’Agència Tributària cata-
lana, donant suport al parlament de 
Catalunya en totes les mesures que 
una majoria democràtica dels nostres 
representants està impulsant. 

És el moment de la fermesa democrà-
tica, aquest és el nostre mandat des 
del moment en què vam ser escollits 
i així ens mantindrem, perquè ens hi 
juguem massa, el país, la gent del 
país necessitem tenir les eines ne-
cessàries per sortir de la situació en 
la que encara estem, necessitem una 
república catalana radicalment demo-
cràtica i socialment justa.

En aquest últim plenari el nostre grup 
torna a manifestar aquest compro-
mís manifestant la voluntat que si el 
govern de Madrid en una mostra de 
política antidemocràtica ens impedeix 
tenir el cens, l’ajuntament de la Gar-
riga facilitarà les dades necessàries 
perquè puguem votar.

Des de l’àrea de via pública s’han iniciat tota 
una sèrie d’actuacions de conservació i man-
teniment de la via pública aprofitant els plans 
d’ocupació i el propi personal de l’ àrea. 
Aquestes actuacions consisteixen primera-
ment en un arranjament de voreres malme-
ses i adequació d’ accessibilitat en gran part 
dels carrers del municipi. Per altra banda , a 
partir d’ aquest mes de Març començarà una 
intensa campanya de repintat de la senyalit-
zació vial de tot el municipi especialment en 
zones escolars i altres on es detecten molt 
transit de vianants. Paral·lelament s’ exe-
cutarà en breu una millora d’ asfaltat en un 
bon grapat de carrers del municipi que des 
de fa anys presenten un aspecte desmillorat 
degut al pas del temps i perquè no s’ hi ha 
actuat des de fa molts anys.  Aquesta actu-
ació inclou determinats trams del nostre em-
blemàtic passeig que degut a les arrels dels 
plataners han sofert alteracions importants 
que poden posar en perill vehicles i vianants. 
També som conscients que el nostre cemen-
tiri vell pateix el desgast del pas del temps 
i de les seves antigues estructures. És per 
això que hem destinat durant tot aquest any 
personal per a fer un manteniment acurat 
tant dels nínxols com dels vials interiors del 
nostre cementiri. A banda , també hi haurà 
amb una freqüència alta personal de jardine-
ria que tindrà cura de tots els espais verds i 
recollida de restes que en determinades es-
tacions de l’ any dificulten l’ accés dels nos-
tres ciutadans en les seves visites.
No ens oblidem que hi ha part de l’ enllume-
nat del nostre poble que ens demana urgent-
ment una actuació. És per això que prèvia-
ment a un estudi per detectar les zones més 
deficitàries en aquest sentit , procedirem al 
llarg de l’ any a una substitució i modernitza-
ció de diversos punts de lluny de diferents vi-
als del nostre municipi buscant per una ban-
da un estalvi energètic i per altra banda una 
major intensitat i un major nombre de punta 
de llum en les zones indicades.
Per últim recordar que des de via pública 
estem ultimant  la implementació de la zona 
vermella d’aparcament gratuïta dins de la 
licitació per a l’ explotació de la zona blava 
i que ens permetrà disposar de 80 places 
d’ aparcament rotatori gratuït repartides al 
llarg del nostre poble. També a curt termini 
i després d’ aprovar el projecte de senya-
lització integral del municipi es procedirà a 
implementar aquesta nova senyalització que 
permetrà arribar al llocs d’ interès turístic , 
aparcaments , nuclis comercials i accessos 
al municipi d’ una manera molt més visible 
i entenedora.  
Totes aquestes millores en el nostre poble 
responen a la voluntat d’ aquest equip de go-
vern de tenir un poble adequat a las temps 
que correm i on els ciutadans i ciutadanes se 
sentin orgullosos del lloc on viuen.

El proper mes de juny venç el contracte 
d’explotació en règim de concessió de les 
piscines municipals. Actualment, l’Equip 
de Govern està preparant els plecs del 
nou concurs per tal de tornar a adjudicar la 
concessió a alguna de les empreses que hi 
vulguin optar.
Un altre cop els garriguencs hem perdut 
l’oportunitat de poder participar REAL-
MENT en un tema on els usuaris i/o ciuta-
dans hi podríem aportar molt. NO ha estat 
possible. La participació com l’entenen els 
dos partits que composen el govern local, 
es basa en crear una comissió de partici-
pació dels partits amb representació mu-
nicipal, fer un parell de reunions i ja “hem 
complert”, deuen pensar.
Nosaltres pensem que han perdut un altra 
oportunitat de donar sentit a la regidoria de 
participació. Creiem que si les coses es 
fessin amb temps i amb previsió, cosa que 
no s’estila en aquest mandat, haurien pogut 
obrir un procés REAL DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA on els usuaris de les piscines 
i tots els garriguencs, podrien aportar les 
seves queixes i suggeriments  per tal de 
traslladar-les com a millores als nous plecs 
del concurs.
Probablement, la majoria dels usuaris de 
les piscines municipals ni tan sols s’assa-
bentaran de que al juny venç la concessió 
i que se n’ha de fer una de nova. I no ho 
sabran perquè tampoc hi ha voluntat d’in-
formar correctament. 
Com tampoc deuen saber els usuaris del 
gimnàs de la piscina que aquesta sala, tant 
limitada d’espai, no es pot ampliar perquè 
una de les condicions que ha de complir 
l’empresa concessionària és reservar un 
espai adjunt per una entitat esportiva que 
poc té a veure amb l’equipament. Altre cop 
patim les conseqüències de la mala gestió, 
passada i present, dels espais i equipament 
municipals. 
1.200 usuaris menys d’aquest equipament 
en dos anys poden ser prou indicatius de 
que quelcom no s’està fent bé, tot i que la 
crisi segur que hi té alguna cosa a veure 
però no és l’única incidència: gimnàs petit, 
maquinària del gimnàs antiquada, taquilles 
dels vestidors velles, dutxes insuficients, 
poques classes monitoritzades de fitness, 
piscina coberta tancada a l’agost, piscina 
exterior format “bassa”, qualitat-preu del 
servei, sistema d’inscripció a les classes 
de natació poc just, sistema de quotes no 
segregades per serveis (no hi ha quota de 
només gimnàs o quota de només piscina), 
entre d’altres.
Si tots haguéssim pogut PARTICIPAR 
aquesta llista de ben segur seria molt més 
llarga, però haguéssim estat capaços de 
trobar-hi més solucions.

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

Jordi Perales,
Albert Benzekry i Neus Marrodan

Josep Oliveras
Xavier Bernaldo



El Garric
13

Núm. 123  · març 2014

El modelo lingüístico educativo en Ca-
taluña
-La LOMCE quiere evitar que los padres 
tengan que acudir a la Justicia para ha-
cer efectivos los derechos lingüísticos 
de sus hijos, como sucedía hasta ahora 
porque ninguna Ley Orgánica recogía 
explícitamente estos derechos.
-El gobierno del Partido Popular garan-
tiza por ley la enseñanza bilingüe en 
todas aquellas CCAA con dos lenguas 
oficiales, que no es más que poner en 
una ley orgánica el criterio constitucio-
nal, sistemáticamente vulnerado en Ca-
taluña.
-Aquellos que hablan de libertad y “de-
rechos a decidir” son los primeros que 
no respetan los derechos de los padres 
y loa alumnos catalanes.
-La Consellera de Educación pretende 
estigmatizar la educación bilingüe, con-
virtiendo en residual aquello que debe-
ría ser normal en el sistema educativo 
de Cataluña.
La LOMCE, recoge el criterio constituci-
onal expresado por el TC en numerosas 
sentencias y en la jurisprudencia del TS.
En las CCAA con lengua cooficial existe 
el derecho de los niños a la enseñanza 
bilingüe, en la proporción razonable que 
estime la Consejería correspondiente.
Después de la STC 31/2010, sobre el 
Estatuto, quedó claramente establecido 
el criterio constitucional de que ningu-
na lengua oficial podía quedar excluida 
como lengua de enseñanza.
A la luz de la sentencia, todas las pos-
teriores del TS o el TSJC han recono-
cido el derecho de los niños a tener 
enseñanza bilingüe, excluyendo la aten-
ción individualizada por discriminatoria.
Como la Consellera no habilita colegios 
bilingües la solución judicial a los padres 
que reclaman y solicitan medidas caute-
lares es que los niños reciban enseñan-
za bilingüe en su clase y colegio, junto a 
sus compañeros.
No es que la solicitud de un padre obli-
gue a los demás a recibir enseñanza 
en castellano, es que la Consellera no 
cumple con su obligación constitucional 
expresada por TC i TS reiteradamente, 
de ofrecer colegios públicos bilingües, 
donde puedan acudir estos niños.
Si la Consellera cumpliera con su obli-
gación y no vulnerara los derechos de 
ningún niño: ningún padre tendría que 
reclamar, ni los compañeros de estos 
niños recibirían enseñanza bilingüe si 
sus padres no lo desean porque habría 
oferta para todos.

Un dels treballs que realitzem com 
a regidors de la Garriga és la de 
fer el seguiment de les deman-
des que entren a l’Ajuntament els 
garriguencs i garriguenques. Últi-
mament ens ha sobtat molt les de-
mandes pel que fa al manteniment 
de les voreres i que han ocasionat 
reclamacions i fins hi tot denúnci-
es per ensopegades i lesions. Des 
de fa mesos portem fent requeri-
ments a l’equip de govern per a 
l’arranjament d’algunes voreres 
malmeses i també per la instal-
lació d’alguns elements que millo-
rin la seguretat dels garriguencs 
i garriguenques. Fins ara, se’ns 
han donat respostes i continuarem 
treballant en aquest sentit, perquè 
entenem que una dels principals 
aspectes que fan més acollidor a 
un municipi, és el manteniment de 
la via pública. 
Sabem que, a partir d’un pla 
d’ocupació s’estan arreglant al-
gunes de les voreres malmeses, 
però seguim demanant que s’ade-
qüi tot el municipi perquè tal i com 
comenten algunes de les instàn-
cies registrades per garriguencs i 
garriguenques, el nostre municipi 
no només és el centre i hi ha bar-
ris que semblen deixats a la mà de 
Déu. 
Ens posem a la vostra disposició 
per tal de fer altaveu de les vostres 
demandes. Recordem que ens po-
deu fer arribar les vostres sugge-
rències i per tant estudiar com fer 
propostes a partir de les quals els 
hi podem traslladar a l’equip de 
govern. 
Això només ens deixa un camí. El 
de insistir en les nostres deman-
des i seguir fent seguiment de les 
mateixes, per a poder fer de cada 
dia la Garriga millor!
Aprofitem també aquest espai per 
a tenir un sentit record al company 
Rafa Puig que tot just aquest mes 
de febrer fa un any que ens va dei-
xar.

El dret a l’habitatge
Al Ple municipal del mes de gener es 
va  aprovar, per unanimitat, una mo-
ció conjunta sobre el dret a l’habitatge 
–una altra, no era la primera, fa més 
de dos anys que ICV de la Garriga va 
presentar-ne una sobre les dacions 
en pagament-- i sobre les eines que 
tant la societat civil com les institu-
cions que en principi la representen 
tenen al seu abast per pal·liar les ano-
malies que un context excessivament 
neoliberal han permès: en cap cas es 
pot acceptar ni un sol ciutadà sense 
un aixopluc digne d’aquest nom.
No ens enganyem: els principals artí-
fexs d’un cert canvi de tendència els 
hem de cercar en iniciatives ciutada-
nes com ara la PAH i el seu radica-
lisme cívic, i una vegada i una altra 
haurem d’agrair als moviments soci-
als més combatius, als que es plan-
ten davant les portes de les entitats 
financeres, als que fan acampada i es 
manifesten, als que no es conformen 
amb una misèria no merescuda, que 
els sectors més recalcitrants a una 
mínima ètica social reaccionin a pesar 
seu.
Dit això, i atès que durant molts mesos 
s’ha demonitzat qualsevol esment als 
governs tripartits d’esquerres que van 
fer-se càrrec dels pròlegs de la gran 
crisi a Catalunya, voldríem remarcar 
que la moció impulsada i aprovada 
per unanimitat a la Garriga, i que tam-
bé s’ha presentat i aprovat a moltes 
altres poblacions, tant del Vallès Ori-
ental com d’altres comarques catala-
nes, basa la seva fortalesa política i 
jurídica en la llei 18/ 2007, del Dret a 
l’Habitatge, i especialment en els seus 
articles 41 i 42, que fiscalitzen la no 
ocupació i l’especulació antisocial de 
l’habitatge buit. En va ser impulsora 
la Conselleria de Medi Ambient i Ha-
bitatge liderada per ICV, i va ser la pri-
mera norma de rang principal que va 
establir clarament que, més enllà dels 
legítims interessos econòmics, havia 
de prevaldre sempre el dret dels ciu-
tadans a l’ habitatge.
Entenem que és doblement satisfac-
tòria, doncs, l’aprovació d’aquesta 
moció, i ens comprometem  a fer-ne 
un seguiment acurat, perquè estem 
convençuts que la primera pàtria, el 
primer refugi de qualsevol família és, 
precisament, la seva llar.

Àlex Valiente
Carlos Martín

Israel Molinero
Martí Porter
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Dissabte 1 de març
a les 12 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte Especial Dia de la Dona: “I això qui ho ha dit?”, a 
càrrec de Sandra Rossi.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 16 h, al Casal de Joves i la Plaça Can Dachs
Carnaval “Zombie Walk”. Els Joves del Túnel del Terror organitzaran 
una caminada  zombie oberta a tothom. Ells s’encarregaran de maqui-
llar a tothom que vulgui de 16h a 17.45h al Casal de Joves.
Organitza: “Criatures de la nit”

a les 18 h, des del davant del Teatre de la Garriga-El Patronat
Rua de Carnestoltes
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Diumenge 2 de març
a les 12.30 h, davant del Teatre de la Garriga, el Patronat
Swing! Concert-ball-vermut amb Doc Scalon’s Cool Cat Combo
Organitza: The Impresentables Hoppers la Garriga

de 16 h a 18 h, a la plaça de l’Església
Taller de sardines de Carnestoltes a càrrec de l’EMAD
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Durant tot el dia, a la plaça Can Dachs
Garrigangues
Organitza: ASIC

Del 2 al 9 de març
als establiments de restauració i menjars preparats col·laboradors 
“El plat de botifarra”
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dimarts 4 de març  
a les 18.30 h, a l’institut Manuel Blancafort
Jornada portes obertes. Reunió informativa i visita
Organitza: Institut Manuel Blancafort

Dimecres 5 de març
a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del Conte en anglès! Where’s Spot?, a càrrec de Cambridge School
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 19.30 h, a l’institut Vil·la Romana
Jornada portes obertes. Reunió informativa i visita
Organitza: Institut Vil·la Romana

Dijous 6 de març 
a les 18 h, a l’Escola Els Pinetons 
Jornada portes obertes. Reunió informativa i visita
Organitza: Escola Els Pinetons

a les 19.30 h, a  Can Raspall
Presentació del lèxic: Del porc, fins la cua és bona
Organitzadors: Ajunt. de la Garriga, EMAD i Of. de Català de la Garriga

a les 19.30 h , a la Biblioteca Núria Albó
“English at the Library”:Xerrada: George Orwell.  
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres 7 de març
a les 17 h, a l’Escola Tagamanent
Jornada portes obertes. Reunió informativa i visita
Organitza: Escola Tagamanent

a les 18 h, al Casal de Joves
Les noies s’apoderen del Casal! Tallers i sopar de noies!
Organitza: Casal de Joves i noies del Vil·la Romana, Blancafort i St. Luís.

a les 19 h, a Can Ramos
Xerrada: El catalanisme polític, a càrrec de Santi Cucurella. Inscrip-
cions a Can Raspall.
Organitza: FUMH
a les 20 h, a Can Raspall

Sessió “porca” per a tots els públics. Projecció de Un cerdo en 
Gaza, de Sylvain Estibal
Organitza: Cineclub la Garriga i Ajuntament de la Garriga

a les 20 h,  a la Sala Municipal d’Art i Exposicions
Inauguració de l’exposició Dona i Cos – Quotidià i transcendent. 
Fins al 23 de març)
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Mostra Col·lectiva d’Art

 a les 21 h, a la Biblioteca Núria Albó
Xerrada-Concert: “La veu de les dones del blues”, a càrrec de Big Mama 
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dissabte 8 i Diumenge 9 de març
Fira de la Botifarra (veure programa pàg 2)

Dissabte 8 de març
a les 10 h, des del Centre de Visitants 
Itinerari guiat “La Garriga: Vila termal i d’estiueig” 
Més info: www.visitalagarriga.cat 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 11 h, a l’ Escola Giroi
Jornada portes obertes. Reunió informativa i visita
Organitza: Escola Giroi

a les 11 h, a l’institut Manuel Blancafort
Jornada portes obertes. Reunió informativa i visita
Organitza: Institut Manuel Blancafort

a les 12 h, al refugi antiaeri de l’estació 
Visita guiada al refugi antiaeri de l’estació 
Més info: www.visitalagarriga.cat 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 14 h, al Restaurant Alambí
Dinar - Tertúlia amb Pilar Velasco (Periodista de la Cadena SER i 
escriptora) i Núria Parlón, Alcaldessa de Santa Coloma de Grame-
net i Membre de l’Executiva Nacional del PSC. Preu del dinar 15 €, 
Dia de la Dona Treballadora. Aforament limitat. Inscripcions lagarriga@
socialistes.cat 
Organitza: PSC de la Garriga

a les 19 h, al Teatre de la Garriga-el Patronat
Projecció del documental “Els peus són el llapis del meu llenguatge” 
Homenatge al ballarí i coreògraf Joan Serra.
Organitza: Escola Municipal de Música

a les 20 h, al Teatre de la Garriga-el Patronat
La Via Crucis  Espectacle de dansa amb la Factoria Mascaró. Ho-
menatge al ballarí i coreògraf Joan Serra (1947-2013)
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 23.30 h, al Pavelló de Can Violí
Concert Solidari d’Hotel Cochambre i Dj. Jordi JR Grove. 5è Ani-
versari de l’Entitat Mexcla’t. 
Organitza: Mexcla’t

Diumenge 9 de març
a les 11 h, al casal de Rosanes 
Visita al camp d’aviació de Rosanes 
Inscripcions prèvies a info@visitalagarriga.cat. Més info: aviacioiguerra.cat
Organitzen: ajuntaments de la Garriga, l’Ametlla i les Franqueses

a les 11 h, a l’Escola Puiggraciós
Jornada portes obertes. Reunió informativa i visita
Organitza: Escola Puiggraciós

a les 12 h, a la Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella
Inauguració: Exposició “Espriu, un poema, una imatge” de Neus 
Aller i Laura Roca. Fins el 27 d’abril. 
Organitza: Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella

a les 17 h, a l’Església Parroquial de Sant Esteve de La Garriga. 

file:///C:\Users\sriera\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IOCTI7QN\www.visitalagarriga.cat
file:///C:\Users\sriera\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IOCTI7QN\www.visitalagarriga.cat
mailto:lagarriga@socialistes.cat
mailto:lagarriga@socialistes.cat
mailto:info@visitalagarriga.cat
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Concert de gospel a càrrec del Cor Carlit 
Organitza: Oncovallès La Garriga 

de l’11 al 21 de març de 2014
als centres educatius del municipi
Preinscripció al segon cicle d’educació infantil i a l’ensenyament obligatori

Dimecres 12 de març
a les 19 h, a l’escola ISCAT 
Jornada portes obertes. Reunió informativa i visita. També es pot 
concertar visita
Organitza: Escola ISCAT

Divendres 14 de març
a les 19.30 h, a la Sala municipal d’Art i Exposicions 
Històries de vida no explicades. Projecció  del documental “Dones 
migrants de la muntanya de Guerrero (Mèxic)”  à càrrec de Teresa 
Niubó i xerrada “Reflexions sobre l’avortament des de l’àmbit 
social, professional i quotidià” a càrrec de Rosa Jardí, llevadora.
Organitza: As. La Garriga Societat Civil i Mostra Col·lectiva d’Art

a les 21.30 h, a la sala polivalent del Teatre de la Garriga 
Ball per a tothom amb música proposada pel músic i Dj. Xavi Boixader
Organitza: associació “Relats de l’Alzina”

Dissabte 15 de març
a les 9.30 h, al SEK Catalunya 
Jornada portes obertes. Reunió informativa i visita ( cal confirmar 
l’assistència ) també es pot concertar data de visita
Organitza: SEK Catalunya

durant el matí, a la plaça Can Dachs
Fira Alternativa
Organitza: Ajuntament i art-aliment 10

a les 11.15 h, a la Sala municipal d’Art i Exposicions
Espectacle de dansa 
Organitza: escola de Dansa DISSET i Mostra Col·lectiva d’Art

d’11.30 a 12.30 h,  a la Sala municipal d’Art Andreu Dameson
Taller d’elaboració d’un conte il·lustrat. Activitat infantil a càrrec de 
Judit Navarro i Mariona Casas
Organitza: Mostra Col·lectiva d’Art

a les 21 h, a l’Auditori de l’EMM
Marçal Ramon Grup. Xè Cicle de Joves Intèrprets
Organitza: Escola Municipal de Música Josep Aymerich

a les 22 h, a la capella de Santa Maria del Camí 
Concert d’Aida Sstrings - Falsterbo marí. IV Festival Terra de 
Sons 
Organitza: La Gatzara

Divendres 21 de març
de 16 a 21 h, al centre de salut.
Donació de sang
Organitza: Banc de Sang i Teixits

a les 18.30 h, al Casal de Joves
Xerrada Viatges Low Cost
Organitza: Punt d’Informació Juvenil

a les 19 h, a la Sala municipal d’Art Andreu Dameson
Xerrada: Cos i gènere a càrrec de Clara Dachs Bernad, antropóloga
Organitza: Mostra Col·lectiva d’Art

a les 20 h, a Can Raspall
Recital del Dia Mundial de la Poesia
Organitza: Ajuntament de la Garriga, Oficina de Català de la Garriga i 
secció local d’Òmnium Cultural

Dissabte 22 de març 
a les 12 h, a l’Auditori
Concert de Marina Tuset. Xè Cicle de Joves Intèrprets
Organitza: Escola Municipal de Música Josep Aymerich

a les 19 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
Recepció Marc Guasch Dakar-2014. Obert a tothom 
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 22 h, a Can Raspall 
Concert de Ramon Mirabet - Miquel Abras. IV Festival Terra de Sons
Organitza: La Gatzara 

Diumenge 23 de març 
a les 18 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
El conte de la lletera amb la Cia. Xip Xap Espectacle Familiar de 
titelles
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Pati Mòbil

Dimarts 25 de març
a les 20 h, a l’Auditori
Conferència Com treballar la creativitat musical amb els alum-
nes,  a càrrec de Guida Sellarès. Xè Cicle de Joves Intèrprets.
Organitza: Escola Municipal de Música

Dimecres 26 març
a les 15.15 h, a Can Raspall
Píndola gratuïta Com gestionar el nostre negoci?
Organitza: Aprop i FUMH

a les 19 h, a la sala de Plens.
Ple municipal. Lectura del manifest institucional del Dia Internacio-
nal de les Dones
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dijous 27 de març, 
a les 19 h, a can Raspall
Conferència Què fer davant d’una aturada cardíaca?, a càrrec del 
Dr. Josep Oliveras, metge de l’Àrea Bàsica de Salut de la Garriga. 
Inscripcions a Can Raspall
Organitza: FUMH

Divendres 28 de març
a les 20 h, al Cafè del Teatre
Tast-maridatge de cerveses artesanes
Organitza: Cafè del Teatre

a les 22 h, al local social del CEG
Projecció de l’audiovisual: L’ excursionisme i la toponímia. Cami-
nant pels noms de lloc
Organitza:CEG

Dissabte 29 i Diumenge 30 de març
durant tot el dia, al poliesportiu de Can Noguera
Campionat de Catalunya de bàdminton 
Organitza: CESIB

Dissabte 29 de març
a les 10.30 h, a l’Espai Infantil La Llum a La Garriga
Jornada de portes obertes, conte, mercat de 2a mà i xerrada
Organitza: Espai infantil Waldorf La Llum

a les 22 h, a Can Ramos
Concert de The Raymond Williams Incident-Maria Coma
Organitza: La Gatzara 

Diumenge 30 de març
a les 12 h, al Teatre de la Garriga
Concert de Les nostres orquestres. Xè cicle de Joves intèrprets
Organitza: Escola Municipal de Música Josep Aymerich

a les 18 h, al Teatre de la Garriga – El Patronat
Presentació del documental “La Garriga rural. Quan la terra marca-
va el ritme”
Organitza: Ajuntament de la Garriga

de 18h a les 21 h, a la sala polivalent del Teatre de la Garriga
Jam Session-Improvisació. Trobada diàleg de músics i mo-
viment per a tota persona interessada a participar-hi. Sessió 
conduïda per Elena Castelar Garriga-Associació “Relats de 
l’Alzina”
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https://www.facebook.com/events/1420617838184797/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular


El Garric
16

Núm. 123  · març 2014

l ’ E n t r e v i s t a

El Cicle de Joves Intèrprets és una iniciativa de l’Escola 
Municipal de Música de la Garriga (EMM). Què suposa 
per tu, com a exalumne, participar-hi?
El Cicle de JJII és una magnífica iniciativa, penso que 
és una gran oportunitat pels alumnes de l’escola i pels 
garriguencs i garriguenques, ja que s’ofereixen con-
certs de molts estils diferents i amb músics d’un gran 
nivell.
Tenir l’oportunitat de presentar un dels meus grups signi-
fica molt per mi. Des de molt petit que gairebé cada dia 
de la setmana creuava la porta de l’escola de música, hi 
he passat moltíssimes hores allà dins i hi tinc molt bons 
records. Per a mi és com tancar el cercle. Fer aquest con-
cert és una forma d’agrair, a tota la gent d’allà, tot el que 
han fet per mi, una forma de demostrar que tot el que em 
van ensenyar comença a tenir forma. Ara ja sóc un músic 
professional, visc de la música i, en part, això és gràcies a 
tots els professors que vaig tenir a l’EMM.

Què creus que aporta un cicle així per l’alumnat de 
l’EMM? 
Els alumnes de l’escola de música no saben la sort que 
tenen de disposar d’un cicle amb concerts i músics tan 
bons al costat de casa. Són molt afortunats. Penso que 
no s’haurien de perdre ni un dels concerts que s’hi ofereix. 
Per altra banda, que hi actuïn exalumnes de l’escola crec 
que és crucial. Per a un alumne, veure un exalumne fent 
un concert com Déu mana suposa una injecció de motiva-
ció essencial. Molts alumnes, quan ens vegin aparèixer a 
l’escenari, veuran que, amb dedicació, poder treure fruits 
i assolir un bon nivell d’instrument és molt més a prop del 
que es pensen. I us asseguro que poder tenir aquesta ex-
periència és molt important.

I per a la Garriga?
Pel que fa al poble, tenir un cicle de concerts així és d’un 
valor altíssim. La Garriga se n’hauria de fer més ressò. 
Penso que està poc valorat encara. Espero que els garri-
guencs i garriguenques assisteixin molt més als seus con-
certs, que de veritat que valen molt la pena.

Com definiries el concepte de música tradicional? Torna 
a estar de moda? 
Aquesta és la pregunta més difícil que se li pot fer a un músic 
tradicional. Penso que és un terme que no té definició. És per 
ell mateix. La música tradicional és molt més que música, és 
una forma de fer, de pensar, una ideologia, una identitat. És 
la carta de presentació cultural d’una societat, és el que ens 
manté vius com a cultura. És el que una societat necessita com 
el pa de cada dia. És emocions, dansa, cultura, sons, valls, 
costes, places, festa, bastons, cintes... Buf! No acabaria mai! 
El que no tinc molt clar és que sigui allò que tothom diu quan 
se li fa aquesta pregunta: “la música tradicional és allò que es 
tocava abans, les cançons dels avis, allò que ara només fan 
uns quants”. La música tradicional és el d’abans, el d’ara i el 
de demà. El que cantaven els nostres avis, el que cantem i el 
que cantaran els nostres fills. El que fem uns quants i el que 
hauríem de fer molts més. És la música que mai morirà perquè 
està condemnada a l’eterna evolució.

Recomana’ns el teu concert. Què hi escoltarem? Per què 
aquest títol?
El concert de Criatures serà un concert especial. A l’ESMUC 
(Escola Superior de Música de Catalunya) he tingut la sort de 
fer una gran amistat, l’Ivó Jordà, a qui considero un germà. 
Amb ell ens hem passat aquests quatre anys tocant, xerrant, 
rient i plorant. Hem fet mil concerts per tots els racons de Ca-
talunya i hem viscut mil i una aventures fins al punt de que 
quan estem tocant és com si parléssim. El nostre llenguatge, 
el nostre mitjà de comunicació ha esdevingut música, ell amb 
la gralla i jo amb l’acordió. Criatures és el fruit de tots aquests 
moments viscuts, és una estona més de diàleg entre germans, 
talment com si fóssim dues criatures. Això sí, en aquest cas 
acompanyats dels “homes de seny”, l’Iu i l’Uri, dos grans mú-
sics que també voldran dir-hi la seva.

Recomana’ns un altre concert del cicle?
Com porto tota l’estona dient, tots els concerts del cicle valen 
molt la pena, però si n’he de triar algun no dubtaria ni un segon 
en fer el possible per no perdre’m el concert de la Núria Planes 
i el de l’Eudald Buch, garriguencs i exalumnes de l’escola.

MARÇAL RAMON, músic.
Tocarà el proper 15 de març a les 21 h a l’Auditori dins el Xè Cicle de Joves Intèrprets.

“Tenir un cicle de Joves Intèrprets és un privilegi per a la Garriga”

Marçal Ramon (Lliça d’Amunt 1992) està orgullós de 
poder dir que és músic professional. Va començar a 
l’Escola Municipal de Música de la Garriga, un lloc que 
considera la seva segona casa i al qual està eternament 
agraït “Ells van ser capaços de despertar el músic que 
porto dins”. Actualment està a punt d’acabar el Grau 
Superior d’Interpretació en especialitat en la Música 
tradicional catalana i amb l’acordió diatònic.
Reivindica el paper del cicle a la Garriga no només 
pel que representa pels alumnes sinó com a proposta 
cultural pel poble i espera que amb l’aniversari 
s’aconsegueixi donar un pas endavant cap a donar-li 
el mèrit que es mereix.


