El Garric 215
b u t l l e t í m u n i c i p a l
l a
g a r r i g a

juny 2013

Festa de Corpus

5 Fira d’entitats

8 Giulia Valle

11 Arxiu Cuspinera

6 Beques escolars

9 Banca ètica

14 Agenda

7 La ràdio al carrer

l’Oliveró
10 Forn de ca
1
El Garric

Núm. 215 · juny 2013

16 L’entrevista

El butlletí municipal El Garric és una publicació mensual de distribució gratuïta que
edita l’Ajuntament de la Garriga.
Redacció, fotografia i coordinació: Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de
la Garriga (OAMC) · Sara Riera i Berta Florés
Consell d’Administració de l’OAMC
6500 exemplars. Dipòsit legal: B-11655-07 · Impressió: Norprint

2

El Garric

Núm. 215 · juny 2013

En

portada

La Garriga viurà el Corpus amb 28 catifes de flors
Activitats diverses completen la festa, que arriba el 2 de juny

E

ls carrers més cèntrics de la Garriga lluiran el proper diumenge 2 de juny amb la confecció de 28 catifes florals
(una més que l’any passat), dos altars de flors, un mural de
flors i una font de l’ou com balla. El poble celebrarà la seva
festa més popular, en què participen ciutadans i entitats de
totes les condicions i edats. Una festa que combina el caràcter religiós, cultural i popular i que espera ser declarada
properament Festa Tradicional d’Interès Nacional per part de
la Generalitat de Catalunya.
Com és habitual a la Garriga, les catifes estaran fetes amb
elements vegetals, en especial clavells i flor de ginesta però
també xiprer, terra i esclòfia d’arròs. Entitats, escoles i carrers són els encarregats de fer les estores florals amb la col·
laboració de tothom qui hi vulgui participar.
La festa es completarà amb diverses exposicions, com ara
la dels projectes de catifes de les escoles, el 28è Concurs
d’Aparadors i el 28è Concurs de cartells. Durant tot el dia, a
més, es podran fer visites guiades als elements més destacats de la Garriga, com són les cases modernistes, el termalisme, la vil·la romana de Can Terrers, l’Església de la Doma,

el refugi antiaeri de l’estació o la Fundació Maurí, entre d’altres.
Com a novetats de la diada, es farà un instawalk (recorregut)
amb usuaris de la popular xarxa de fotografia mòbil Instagram, organitzada per Ràdio Silenci (@rsilenci), emissora
municipal de la Garriga. La jornada acabarà al vespre amb la
missa de Corpus i la processó pels prop de dos quilòmetres
de carrers encatifats.

Opinió dels grups polítics
CiU: “Comencem el mes de juny amb la festa grossa per excel·lència de la Garriga, una festa de carrer amb participació ciutadana, que engalana carrers amb imaginació, llum i colors. Bon Corpus a tots!”
Acord: “Corpus és la festa insigne de la Garriga i animem tothom a participar-hi i a col·laborar amb la comissió organitzadora. Pel nombre de visitants que rebem, suposa un actiu cultural i econòmic molt important, i cal donar-hi el màxim suport”
SI: “El suport a la gent que, cada any, fa possible la reunió de tot el poble garriguenc. És un goig i un orgull viure amb
tots vosaltres aquesta demostració de participació ciutadana. Treballarem perquè per molts anys sigui així”
PSC: “El Corpus sempre ha estat un aparador per a la Garriga. No desaprofitem la oportunitat, us animem a sortir al
carrer. Ensenyem la nostra cultura, el nostre patrimoni i el nostre turisme! Gaudim del Corpus!”
ICV: “El Corpus és potser la festa més emblemàtica de la Garriga i una oportunitat per fer difusió dels valors turístics
i culturals del municipi. Però també és un moment de fer poble, participant en el disseny i elaboració de les catifes en
una feina col·lectiva que ajuda a augmentar els lligams entre els garriguencs i les garriguenques”
PP: “El Corpus en la Garriga es el día más señalado de todo el año. Es una fiesta con raíces profundamente religiosas.
En estos últimos años ya nos han quitado referentes religiosos. Estamos convencidos de que el Corpus será intocable”.
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Notícies

Rutes i activitats per conèixer el municipi
Itinerari en bici per descobrir la Garriga antiga

L

a Festa de Corpus representa, també, una magnífica oportunitat per
conèixer el poble de la Garriga i descobrir tot allò que pot oferir. És per això
que el proper dissabte 1 de junt s’organitza una ruta guiada en bicicleta per
seguir l’itinerari turístic “De l’Antiguitat
a l’Edat Mitjana”. L’activitat començarà
al Centre de Visitants a les 18 hores i

tindrà una durada aproximada de dues
hores.
Amb aquesta sortida, les persones
participants podran fer un breu recorregut pels poblaments antic i medieval de la Garriga i veure les diverses
formes d’ocupació i explotació del territori que s’han implantat al llarg dels
segles. La ruta permetrà entendre
com ha canviat l’entorn garriguenc
des de l’època ibèrica, passant per
la gran petjada romana i arribant als
masos medievals i la seva evolució
fins als nostres dies. L’itinerari passa
per algunes de les grans icones del
patrimoni garriguenc: la Doma, Santa Maria del Camí,la vil·la romana de
Can Terrers, can Nualart i Rosanes,
entre d’altres.
Per apuntar-se a la visita no cal inscripció prèvia. Per a més informació i preus
cal consultar el web www.visitalagarriga.cat.
A més d’aquesta proposta, la Festa de
Corpus compta també amb tot un programa de visites guiades als principals
punts d’interès turístic i cultural de la
Garriga. Les visites es podran fer el
mateix 2 de juny - al matí i també a la
tarda- i tota la informació es pot trobar
al web www.corpuslagarriga.org.

Arriba la Nits dels Aparadors de l’ASIC
El 31 de maig les botigues obriran fins a mitjanit
L’Associació de Serveis i Comerciants (ASIC), amb el suport de
l’Ajuntament i amb motiu de les festes de Corpus, organitza la Nit dels
Aparadors. L’activitat se celebrarà
la nit de divendres 31 de maig i les
botigues obriran de les 19 hores fins
a la mitjanit.
Durant la vetllada, els comerços
mostraran les seves propostes
per al Concurs d’Aparadors, que
aquest any arriba a la 28a edició
i el públic podrà participar al concurs “Endevina qui ha guanyat”, en
què haurà d’esbrinar quin ha estat
l’aparador premiat pel jurat professional. Entre les persones que en-

certin la resposta se sortejarà un
val de 100 euros per a compres a
les botigues de l’ASIC. La Nit dels
Aparadors s’acompanyarà d’espectacles al carrer i de promocions
especials.
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Una setmana d’actes
Els actes de la Festa de Corpus de
la Garriga comencen una setmana abans de la diada. Al tancament
d’aquest butlletí és previst que la 24a
Trobada de Gegants de la Garriga
marqui l’inici a la festa el dia 25 de
maig. Altres activitats de la setmana
prèvia són un correfoc i un correaigua, així com l’espectacle Corpus
de foc. Com a novetat, aquest any
destaca l’actuació de tres grups garriguencs de rock, divendres 31 a l’Auditori, i del concert vermut i taller de
swing diumenge 2 al mateix lloc.
La programació també inclou les ja
habituals exhibicions de patinatge, el
dimarts 28, i de dansa el dimecres 29;
el concert de la coral Aliança el dissabte
1 i l’audició de sardanes del diumenge
2. Tota la informació es pot consultar a
www.corpuslagarriga.org.
Conveni de Corpus

El passat 15 de maig va tenir lloc la
signatura del conveni de cooperació per a la realització de la Festa de
Corpus 2013 entre l’Ajuntament de la
Garriga, l’Associació Cultural Corpus la
Garriga i la Parròquia de Sant Esteve.
El conveni estableix que totes tres parts
estan d’acord a coordinar-se per tal
d’assolir l’èxit de les activitats de la Festa de Corpus i de la diada del Corpus,
ja que “el Corpus a la Garriga és una de
les festes amb més alta participació per
part de la ciutadania i amb més ressò
fora de la població”.
Plànol turístic
Tota la informació turística de la Garriga ja es pot consultar en un plànol que
ha editat l’Ajuntament i la Diputació de
Barcelona. En aquest document, el públic hi trobarà un mapa del nucli urbà,
on hi consten els elements d’interès
turístic, així com els diferents itineraris
disponibles. El plànol també inclou un
mapa del terme municipal de la Garriga on s’hi senyalitzen els senders i
excursions existents. El plànol vol ser
un recurs per a les persones que visitin la Garriga i es pot trobar al Centre
de Visitants i a l’Àrea de Turisme de
l’Ajuntament. El document servirà, a
més, de material promocional per a les
fires i les activitats en què participa el
municipi. Més informació a www.visitalagarriga.cat.

Comissió de Festa Major

La Comissió de Festa Major - integrada per entitats i veïns i veïnes del
municipi- treballa per temàtiques i s’ha
dividit en tres grups diferents: el d’activitats juvenils, el d’activitats infantils
i familiars i el d’activitats tradicionals.
En una reunió celebrada el 2 de maig,
personal tècnic municipal va presentar
a les persones assistents quin era el
pressupost de què es disposa aquest
any per a l’organització de la Festa
Major (70.000 euros) i alguns dels
requeriments que cal tenir en compte
a l’hora de planificar les activitats. A
partir d’aquí, els diversos grups de la
comissió proposaran activitats i valoraran diverses propostes. La propera trobada està prevista per a finals del mes
de maig. La Festa Major de la Garriga
2013 se celebrarà de l’1 al 5 d’agost.
Una de les novetats d’aquest any és
que els mocadors de Festa Major es
donaran a Càritas, que els vendrà per
un euros i destinarà els diners recaptats a la seva activitat.

Eficiència energètica

Tot a punt per a la 4a Fira d’Entitats
Més de 60 estands al centre del poble

L

es entitats i associacions de la Garriga sortiran al carrer el proper diumenge 9 de juny amb motiu de la 4a
Fira d’Entitats. La jornada es celebrarà
centre del poble, i no al Passeig, com
en l’última edició. Així, les 63 entitats
participants es dividiran en tres espais
diferenciats: la plaça de Can Dachs (entitats esportives), la plaça de l’Església
i el carrer del Centre (entitats culturals
i de participació) i la plaça del Doctor
Vich (entitats de cooperació, igualtat,
acció social, salut, seguretat ciutadana,
ensenyament, comunicació, comerç i
joventut).

L’objectiu d’aquesta fira, impulsada per
l’Ajuntament amb el suport de la Diputació, és brindar a les entitats i associacions
l’oportunitat de donar-se a conèixer, fer
difusió de la seva tasca i apropar-se a la
ciutadania. D’aquesta manera, el públic
podrà descobrir el ric teixit cultural i associatiu del municipi i, alhora, gaudir d’una
jornada lúdica i festiva. Durant tot el dia,
les entitats seran presents a la fira a través d’estands i també organitzaran tallers
i activitats per a les persones visitants.
Entre d’altres propostes, la fira comptarà
amb espectacles de dansa i teatre, un circuit de ponis i una exposició de vehicles.

Formació a les entitats
Aprendran a crear blocs amb WordPress
La Sala de Plens va acollir el passat
8 de maig una trobada en què es va
convidar les entitats del municipi a fer
aportacions per millorar l’eficiència
energètica de les instal·lacions municipals. La sessió formava part del procés
d’elaboració del Pla d’Acció d’Energia
Sostenible (PAES).
La redacció del PAES s’emmarca dins
el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, al
qual l’Ajuntament es va adherir el passat mes de maig de 2012. Per a l’elaboració del Pla també s’han celebrat
sessions participatives amb el personal municipal de l’Ajuntament i amb
representants polítics. El pacte és un
compromís voluntari pel qual els municipis assumeixen l’objectiu de reduir les seves emissions més d’un 20%
l’any 2020.

Les entitats presents al Portal d’Entitats de la Garriga rebran, aquest
mes, una formació específica per
adaptar el seu espai web a un nou
model de pàgina que tindrà com a
suport la plataforma WordPress.
Amb aquesta formació, la Diputació
de Barcelona vol evolucionar en la
dinamització d’entitats a través de
les Tecnologies de la Comunicació i la Informació (TIC), i aprofitar
les possibilitats que ofereixen les
xarxes socials i altres eines de col·
laboració i comunicació a la xarxa.
La formació, constarà de diverses
fases. A la primera, que comença5
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rà al final del mes de maig i seguirà
fins al juny, hi participaran una treneta d’entitats. De cara al setembre,
es preveu encetar una altra etapa
de cursos.

Notícies

L’EMAD estrenarà nous cicles
El centre celebra els 25 anys amb nous reptes de futur

A

lumnes, exalumnes, famílies i
professorat de l’Escola Municipal
d’Art i Disseny (EMAD) van assistir el
passat dia 10 de maig a l’acte institucional de celebració del 25è aniversari
del centre. El proper mes de setembre
l’EMAD encetarà una nova etapa amb
l’inici de nous cicles formatius de Gràfica Interactiva, que incorporaran noves
tecnologies. Segons el regidor d’Ensenyament, Albert Jiménez, aquesta novetat suposarà un repte per al centre,
que presentarà “una oferta encara més
moderna i adaptada als temps”.
A l’acte, que es va fer a la Sala de Plens,
l’alcaldessa Meritxell Budó, va felicitar
l’EMAD per aquests 25 anys d’història i
va manifestar el compromís de l’Ajuntament amb les escoles municipals i l’ensenyament públic. “Des de l’Ajuntament

tenim el compromís que la Garriga no
perdi la seva qualitat educativa i que les
dificultats actuals no afectin els nostres
alumnes”, va afirmar Budó, que va reivindicat la Garriga com a “ciutat educadora”.
El director del centre, Ricard Andrés,
va repassar la història d’aquesta escola
municipal, que va néixer l’any 1988 a
Can Xic Corder i per la qual ja han passat més de 7.000 alumnes. L’acte va
comptar amb la presència de representats polítics, de l’exalcalde Alfred Vilar
i l’exalcaldessa Neus Bulbena, i també
d’antics regidors i regidores d’aquests
25 anys al poble. Per commemorar
l’aniversari l’escola ha dissenyat una
placa commemorativa que properament s’instal·larà a l’entrada de l’edifici
de Can Xic Corder i a l’actual seu de
l’escola, al carrer del Negociant.

Casal d’estiu

El Casal de lleure municipal es farà
a l’escola Puiggraciós del 25 de juny
al 2 d’agost de 2013. L’activitat està
destinada a infants de P3 a 4t de Primària. El dia 4 de juny es preveu fer
dues reunions informatives a la mateixa escola: una sobre el prequerus
(a les 19 hores) i una sobre el Casal
de lleure (19.30 hores). Pel que fa a
les inscripcions es faran a Can Raspall (banys, 38-40) els dies 5 i 6 de
juny d’11 a 13 i de 16 a 20 hores.
Beques escolars
Ja és obert el termini per sol·licitar les
beques de llibres i material escolar de
l’Ajuntament. Les sol·licituds es poden
lliurar a l’Àrea d’Acció Social (c/ Sant
Francesc núm.1-3) fins als 28 de juny.
Els ajuts de llibres i material escolar
s’adrecen a ‘alumnat empadronat a la
Garriga i matriculat en centres públics
o privats concertats d’educació infantil, primària i secundària de la mateixa
població que es trobi en una especial
situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. Més informació a
Serveis Socials (93 871 90 95).
Programa Avancem

El Consell d’Infants crea una ruta de geocaching
Una visió del poble a través dels ulls nens i nenes

El Consell d’Infants de la Garriga, integrat per 15 alumnes de 5è i 6è del
municipi, treballa en el projecte de
creació d’una ruta de geocaching per
conèixer el poble. Amb aquesta activitat els infants dissenyaran un itinerari
que es podrà seguir a través de receptors de GPS (mòbils) i que permetrà
mostrar com és la Garriga als ulls dels

més petits. El projecte convida els
nens i nenes a explicar el seu poble a
les persones que el vulguin visitar, tot
destacant-ne allò que consideren més
especial.
El proper 8 de juny el Consell d’Infants
participarà a la 4a Trobada de Consells
d’Infants de Catalunya, que es farà a
Barcelona.
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El programa d’integració social Avancem ha comptat aquest curs amb la
participació de 32 persones, 15 alumnes i 17 voluntàries. El programa,
organitzat per Càritas amb el suport
de l’Ajuntament, fomenta la relació interveïnal i ofereix formació bàsica en
l’àmbit del servei a les persones (atenció i cura d’infants, atenció i cura de la
gent gran, cuina...). La formació, de
50 hores de durada i amb pràctiques
professionals incloses, la imparteixen
voluntaris de Càritas experts en algun
dels camps que s’ensenyen als participants.
L’acte de cloenda va tenir lloc el dia 3
de maig als locals de la Parròquia, on
la regidora d’Acció Social, Juliet Grau,
va lliurar els diplomes a les persones
participants, a qui va felicitar per la feina feta.

Ràdio Silenci tanca la temporada amb una festa a Can Dachs
L’emissora consolida la seva aposta informativa amb l’Infogar

E

l proper dimecres 19 de juny Ràdio
Silenci celebrarà amb tots els seus
oients el final de temporada. Per ferho tornarà a sortir al carrer per fer els
programes L’alcaldessa respon, Poca
Cosa Menys Silenci i 107.plom.
L’activitat començarà a les 19 hores a
Can Dachs amb el programa dels informatius de Ràdio Silenci i la presència de l’alcaldessa Meritxell Budó que,
a part de fer una valoració de l’estat
de la política local, respondrà en directe les preguntes que li faci arribar

l’audiència. Tot seguit arribarà el moment del Poca Cosa menys Silenci, i el
plat final serà el 107.plom, que un any
més posarà el final de festa amb el seu
grup convidat: Lapsus, la formació de
rock català de moda entre el jovent. El
grup d’Olot farà un concert i combinarà el seu repertori amb l’entrevista del
programa.
Aposta informativa
Enguany l’emissora ha consolidat
una nova franja: els informatius. L’In-

fogar, l’informatiu diari de Ràdio Silenci, s’ha erigit com una aposta per
seguir el dia a dia del municipi a través del 107.4, radiosilenci.cat o per la
TDT. Mostra d’això és la consolidació
també dins de les xarxes socials, on
l’emissora ha batut records de creixement, arribant a més de 2000 amics a
Facebook i superant els 1000 usuaris
al Twitter.
L’emissora està demostrant un creixement en la presència com a mitjà
d’informació i d’acompanyament dins
de la Garriga. Aquest curs, a més, la
col·laboració establerta amb la Xarxa
ha permès que les noticies del municipi arribessin més enllà de l’àrea
d’influència de l’emissora, fet que l’ha
posicionat com una de les 10 emissores amb més cròniques informatives de tot Catalunya emeses per la
Xarxa. Tot plegat fa que des de Ràdio
Silenci es consideri que la temporada
2012-2013 ha estat un èxit i que s’ha
complert l’objectiu marcat per aquest
any: la consolidació de l’emissora
dins l’apartat informatiu. Amb l’activitat “Ràdio Silenci surt al carrer”, la
ràdio vol agrair, una temporada més,
el suport de tots els garriguencs.

Laia Guinjoan, guardonada vallesana de l’any 2012
Concepció Mata, també de la Garriga, rep la Creu Sant Jordi
Creu de Sant Jordi
Una altra veïna de la Garriga, Concepció Mata, va rebre el 15 de maig la
Creu de Sant Jordi 2013, un dels màxims reconeixements que pot rebre
una persona per part de la Generalitat
de Catalunya. Mata, que des de l’any
2000 viu a la Residència Llar Nostra
Senyora del Pilar, ha estat distingida
pel seu treball a favor de les persones i les famílies en risc d’exclusió a
Catalunya i, durant dotze anys, a Xile.
Dins la seva trajectòria destaca el seu
paper com a fundadora, l’any 1979, de
la Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina, que realitza, des del barri
barceloní del Raval, una tasca valuosa
de suport als més desafavorits, i especialment als infants i als joves.

R. Ferrandis

Laia Guinjoan, de la Garriga, ha estat guardonada com a vallesana de
l’any 2012. Guinjoan és la responsable del Gran Recapte, una campanya que organitza el Banc dels
Aliments per recollir menjar que,
després, es distribueix a menjadors
socials de tot el país. El novembre
de 2012 el Gran Recapte va batre
un rècord històric i va aconseguir
reunir 2.727.000 quilos d’aliments.
Guinjoan era una de les 12 persones candidates al guardó i va ser la
més votada pels lectors d’El 9 Nou,
el diari que des de fa set anys organitza aquest premi. El nom de la
vallesana de l’any es va conèixer el
passat 15 de maig en un acte celebrat a l’Ateneu de Sant Celoni.
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“Oli, vi i pa: visita guiada al espais de secà”
L’activitat comptarà amb la participació de pagesos

Concert de Giulia Valle

A

mb l’objectiu de fomentar el coneixement del treball a pagès i la
seva importància per a la producció
d’aliments de proximitat i per la creació
dels paisatges, l’Ajuntament organitza
el 16 de juny l’activitat “Oli, vi i pa: visita
guiada als espais de secà de la Garriga”. La ruta, que s’adreça a un públic
familiar, començarà a les 10 hores a la
plaça Narcisa Freixas i recorrerà part
del Malhivern, el Pla de les Parets i les
oliveres de Can Violí.
Durant la visita, que anirà a càrrec
de Jordi Puig, ambientòleg i tècnic
de Medi Ambient de l’Ajuntament de
l’Ametlla, s’explicarà el paper històric
del secà en els paisatges, la societat
i l’economia garriguenques. Alhora, es
podran conèixer de primera mà els espais que conreen alguns pagesos del
poble, que també participaran de l’activitat i explicaran les particularitats dels
seus processos de treball. Es reflexionarà sobre el paper que juguen actualment aquests espais, la manera com
es gestionen i la seva importància en la
configuració de paisatges, patrimonis i
riquesa.

La contrabaixista Giulia Valle actuarà
al Teatre de la Garriga el proper 8 de
juny amb el quintet Giulia Valle Group i
dins el marc del Festival de Jazz de la
Garriga. Giulia Valle té una gran projecció internacional i gaudeix de reconeixement per part de crítica i públic.
Ha editat quatre àlbums com a líder i
ha participat en els festivals europeus
més prestigiosos. El seu jazz imaginatiu, imprevisible i impactant mostra un
ampli ventall d’emocions sonores i és
ple de matisos. El concert de Giulia Valle Group començarà a les 20.30 hores
i el preu de l’entrada serà de 8 euros.
Crispetes opta a un premi

La sortida, totalment gratuïta, forma
part del projecte La Garriga rural.
Des de l’organització es vol agrair
als pagesos Jesús González, Carles
Nualart i Eduard Oliveres la seva col·
laboració amb la iniciativa.

Nova exposició de Fornells-Pla i Conxa Sisquella
La mostra se centra en l’última etapa creativa dels artistes
La Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella presenta l’exposició
“Epíleg o renovació”, dedicada a la
darrera etapa creativa dels dos artistes fundadors, als anys noranta.
Segons els comissaris de la mostra, Fina Bernard i Jaume Guardis,
“la selecció de pintures correspon a
l’etapa de maduresa d’ambdós autors (...). Fornells-Pla ens ensenya
una obra que clou la seva trajectòria, sense abandonar l’esperit innovador que la caracteritza. L’obra
de Sisquella, en canvi, ens repta i
planteja una opció essencial de renovació radical”. Els noranta van
ser anys plens de reconeixements
als treballs dels dos artistes, que
moriren al final de la dècada.
A l’exposició, de petit format, el públic
pot contemplar vuit peces de cada ar-

tista, que entren en diàleg entre elles.
“Epíleg o renovació” es pot visitar fins
al 30 de juny al Taller de Conxa Sisquella, ubicat a la mateixa fundació
(c/Calàbria 210). L’horari és els dissabtes de 18 a 20 hores i diumenges
d’11 a 13 hores. El dia de Corpus romandrà oberta d’11 a 14 hores.

La pel·lícula Crispetes, una producció
de l’escola Giroi, és finalista als I Premis de la Federació d’Associacions de
Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya
(FAPAC). Les votacions es poden fer
fins al dia 31 de maig a través d’internet
(www.fapac.cat) i el nom dels projectes
guanyadors es coneixerà el dia 13 de
juny, en un acte a l’Escola Collaso i Gil
de Barcelona que conduirà el periodista
Carles Capdevila. La FAPAC convoca
aquests premis amb l’objectiu de crear
un espai de reconeixement que permeti
visualitzar la valuosa activitat que desenvolupen les AMPA a favor de l’escola pública i l’èxit escolar.
Flama del Canigó

La Flama del Canigó arribarà a la Garriga el proper 23 de juny al vespre,
amb una cercavila que anirà des de
can Queralt fins a la plaça de l’Església. Un cop a la plaça, s’encendrà la
foguera amb el foc del Canigó, es llegirà el Manifest de la Festa dels Països
Catalans i es ballarà una sardana al
voltant de la figuera. També hi haurà
un concert, a càrrec de components de
corals de la Garriga, i coca i vi bo per
a tothom. La rebuda de la Flama del
Canigó l’organitza el Centre Excursionista Garriguenc amb la col·laboració
d’altres entitats locals i el suport de
l’Ajuntament.
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Plans d’ocupació en marxa

Un compte a la banca ètica
Cap a un canvi de model econòmic en l’àmbit local

A

Els Plans d’Ocupació Municipal 2013
ja són una realitat i, des d’aquest mes
de maig, un total de 14 veïns i veïnes
han estat contractats per l’Ajuntament
per dur a terme actuacions d’interès
general i social pel municipi durant
sis mesos. Després d’un llarg procés
de selecció al qual s’havien presentat
prop de 150 persones, el Servei Local
d’Ocupació ha seleccionat quatre paletes, dos lampistes, quatre peons, un
auxiliar informàtic, una docent, una auxiliar administrativa i un fuster.
Pisos accessibles
L’Ajuntament i la Diputació de Barcelona han arranjat, aquest mes de maig,
10 habitatges de persones grans de
la Garriga. Amb aquesta actuació, impulsada des dels serveis socials municipals, es faran reformes bàsiques a
una desena d’habitatges de persones
d’edat avançada del municipi per tal de
garantir-los l’accessibilitat, l’autonomia
i una millor qualitat de vida. Aquesta
actuació s’emmarca dins el programa
Arranjament d’Habitatges per a la Gent
Gran de la Diputació, que preveu rehabilitar 1.152 habitatges als municipis
de la província de Barcelona.
Visita oficial a Managua

L’alcaldessa Meritxell Budó, com a
presidenta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD),
va viatjar del 13 al 16 de maig a Nicaragua per realitzar una visita institucional. Budó va visitar les oficines
del FCCD a Managua, va conèixer els
projectes finançats pel Fons a aquest
país i va mantenir reunions institucionals, tant amb representants locals
com nacionals.

mb la voluntat d’impulsar en l’àmbit local un canvi de model econòmic fonamentat en valors democràtics,
transparents i solidaris, l’Ajuntament de
la Garriga ha obert un compte corrent
a Triodos Bank, una entitat financera
amb més de 30 anys d’experiència com
a banca ètica.
Les finances ètiques són les que fan
compatible la rendibilitat econòmica i
financera amb la consecució d’objectius socials i ambientals. En aquest
sentit, Triodos Bank, nascuda als Països Baixos l’any 1980, finança projectes que aporten un valor afegit a la

societat en el camp social, mediambiental i cultural.
Entre els objectius d’aquesta banca
destaca la voluntat de contribuir a una
societat que fomenti la qualitat de vida
i se centri en la dignitat humana, així
com un ús responsable dels diners.
A partir d’aquest compte d’estalvi
l’Ajuntament efectuarà, entre d’altres
operacions, els pagaments a empreses
proveïdores. Amb l’obertura d’aquest
compte el Consistori aposta per les
institucions financeres que apliquen els
principis de les finances ètiques i de la
transparència.

Projectes solidaris als països del Sud
Cinc entitats opten a subvencions
Un total de cinc entitats de la Garriga han sol·licitat les subvencions
per a projectes de cooperació al
desenvolupament i solidaritat que
convoca l’Ajuntament.
Una de les associacions que s’ha
presentat a la convocatòria és La
Garriga Societat Civil, amb un projecte de capacitació i organització
del territori i la cultura comunitària
a la Montaña del Guerrero (Mèxic).
També opta a la subvenció un projecte de transport escolar al Bajo
Lempa (El Salvador), impulsat per
l’Institut Vil·la Romana i Entrepobles. Des de l’Associació Asilah la
Garriga s’ha presentat un projecte
per fer reformes a l’escola de primària de Tendafel (Marroc) i equiparla. La Fundació PAX demana l’ajut
per un projecte de protetització de
mines antipersones, actes bèl·lics i
una campanya de sensibilització a
Colòmbia. Finalment, la Fundació
Pau i Solidaritat vol millorar l’alcaldia de Villanueva (Nicaragua), tot
9
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ampliant-ne l’espai físic i els serveis
a la ciutadana.
Un dels requisits per accedir a les
subvencions - que es podien sol·
licitar fins al 8 de maig- és que les
entitats hagin realitzat activitats de
sensibilització al poble explicant els
motius pels quals cooperen amb el
tercer món, així com els projectes
que hi duen a terme per disminuir
les desigualtats entre rics i pobres.
En aquests moments, els projectes
es troben en fase d’avaluació.

Notícies

Presentació del projecte de la Torre del Fanal
Convocada una reunió de treball amb les entitats el proper 4 de juny

L

a Sala de Plens de l’Ajuntament
acollirà dimarts 4 de juny una trobada de treball amb les entitats del
municipi per seguir avançant en el
projecte de la Torre del Fanal. Aquesta
sessió arribarà després de la Jornada
de Portes Obertes a la casa del dia 25
de maig (encara per celebrar al tancament d’aquesta edició d’El Garric), on
ja s’haurà presentat el projecte a la ciutadania.
L’objectiu de la sessió de treball del 4
de juny és rebre propostes de revisió
del projecte tècnic i poder presentar

esmenes abans que el projecte d’obres
s’aprovi definitivament. Alhora, es pretén constituir la comissió redactora
del model de gestió de l’equipament.
Les entitats que vulguin participar en
aquest grup de treball s’han de posar
en contacte amb l’Àrea de Participació
de l’Ajuntament (participacio@ajlagarriga.cat).
El projecte
El projecte de rehabilitació en què es
treballa té un cost total de 98.774,25
euros i preveu adequar la planta bai-

xa i la primera planta de l’edifici. Per
ara, l’accés a la segona planta es tapiarà i només s’hi deixarà una porta
per poder-hi accedir per tasques de
manteniment o magatzem. El projecte
mantindrà la distribució de la casa, tot
adequant les 9 habitacions existents i
creant dos banys. També es mantindran els paviments, s’arranjarà la fusteria, es col·locaran falsos sostres i es
pintarà l’edifici. Finalment, caldrà dotar
la casa de totes les instal·lacions elèctriques i de calefacció.
Pel que fa a la reforma exterior, es preveu una partida per adequar l’entorn i
s’acceptaran suggeriments perquè les
entitats puguin fer-se més seu l’espai.
El projecte contempla també enderrocar la construcció auxiliar de la torre,
que es troba en molt mal estat de conservació.
La Torre del Fanal es rehabilitarà per
convertir-se en un casal d’entitats, un
projecte contemplat en el pressupost
municipal 2013 i una reivindicació històrica del teixit associatiu de la Garriga. El passat mes d’abril, durant la 1a
Festa del Casal Popular, l’Ajuntament
va rebre un manifest a favor del casal
popular signat per 1.350 persones i 34
entitats.

Actuacions arqueològiques i de restauració
Treballs al forn de ca l’Oliveró i a la vil·la romana
Durant el mes de maig s’han dut a
terme treballs de restauració al forn
d’obra de la masia de ca l’Oliveró,
ubicada nord-est del municipi. Durant
l’actuació s’ha restaurat una de les
parets cantoneres del forn, que s’havia ensorrat, i s’ha fet un control arqueològic per completar la documentació existent. El forn, probablement
del segle XVIII, pertany a la masia de
ca l’Oliveró que, durant anys, l’utilitzava per coure material d’obra (maons,
teules, etc.) per a la pròpia casa.
D’altra banda, també s’ha fet una intervenció arqueològica a la vil·la romana
de Can Terrers per minvar els processos de degradació i garantir la conservació de les restes en les millors condi-

cions possibles. Amb aquesta actuació
s’han netejat les estructures existents
del jaciment i eliminat les acumulacions de terra, pedres i la proliferació de
vegetació. També s’han restaurat els
enderrocaments utilitzant pedres del
mateix jaciment i s’han adequaran els
terres d’alguns dels àmbits, tot protegint-los amb geotèxtil i gravetes.
Totes dues intervencions han estat
promogudes des de l’Ajuntament de
la Garriga.
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Obre la piscina

Una escultura de Fornells-Pla a la rotonda
Canvia el sentit de circulació del carrer de Castell

La piscina descoberta municipal obrirà
el proper 22 de juny i fins al 8 de setembre. L’horari de la piscina els dies
laborable serà de 10 a 20 hores, i els
dissabtes, diumenges i festius d’11 a
20 hores.
Campus de Bàsquet

L

El Club de Bàsquet la Garriga organitza el 24è Campus de Bàsquet 2013.
L’activitat es farà del 25 de juny al 26
de juliol, i també del 2 al 10 de setembre. Com a novetat, aquest any el
campus es durà a terme a les instal·
lacions del Col·legi SEK Catalunya, on
hi haurà servei de menjador i piscina.
Les inscripcions al Campus de Bàsquet es podran fer els propers 3 i 4 de
juny al pavelló de Can Noguera, de 17
a 20 hores.
Ascens de l’Hoquei
L’UE la Garriga d’hoquei, que aquest
any celebra els seus 50 anys d’història, va assolir, el 19 de maig, l’ascens
a Primera Catalana. L’equip va guanyar al Corbera (5 a 8) i va aconseguir deixar el grup tercer de la Segona
Catalana per retornar a Primera, una
categoria on no jugava des fe feia 10
temporades.
Campions de Catalunya

Tres garriguencs van guanyar el campionat de Catalunya de relleus 3x600m.
Ignasi Blasi, Pau Lancis i Àlex Salgado, del FC Barcelona, van fer un temps
de 5’ 36’’4, a només 3 segons del rècord de Catalunya. En aquest campionat, que es va celebrar a Vic el 4
de maig, també hi va participar l’equip
femení amb Clàudia Cobos, Berta Marata i Marina Palacios, que va aconseguir la desena plaça.

es obres de la rotonda de la
plaça del Silenci ja estan pràcticament enllestides i, en els propers dies, es preveu acabar amb
els últims detalls. Així, al bell mig
d’aquesta rotonda s’hi ubicarà una
escultura de Fornells-Pla cedida
per la Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella. L’escultura té motius
modernistes que lliguen amb l’entorn on es trobarà, a tocar de l’Illa
Raspall.
I juntament amb la nova rotonda,
aquest mes de maig s’ha canviat el
sentit de circulació del carrer Castell,

que ara permet baixar des de la ronda
del Carril.
Arranjament de carrers
D’altra banda l’Ajuntament ha arranjat
un total de 23 carrers i camins sense
asfaltar del municipi. De cara a les properes setmanes també es faran treballs
d’adequació a una part de la Ronda del
Carril, al carrer Torrent de la Cova, al
passeig Bertí i al barri Gallicant.
L’actuació s’ha fet amb l’aportació àrid
reciclat provinent del residu de la construcció. A hores d’ara, només resten
pendents les tasques de refinament.

L’Arxiu Cuspinera, aviat a Can Raspall
El fons, dedicat a l’arquitectura, és obert al públic
L’edifici de Can Raspall acollirà,
ben aviat, l’Arxiu Cuspinera, un fons
documental propietat de l’arquitecte garriguenc Lluís Cuspinera. Es
tracta d’un arxiu especialitzat en arquitectura que comprèn bibliografia,
fotografies, plànols i elements relacionats amb l’arquitectura i especialment lligats al modernisme. Entre
d’altres, el fons compta amb 30.000
negatius de fotografies d’edificis i
detalls d’arquitectura, així com més
de 10.000 diapositives i prop d’un
miler de llibres i revistes especialitzats.
Actualment l’arxiu es troba a la Fundació Universitària Martí l’Humà i,
amb el trasllat a Can Raspall, el que
es vol és dinamitzar-lo i fer-lo més
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accessible a la població, tant a persones estudioses com a públic en
general. L’Arxiu Cuspinera s’instal··
larà properament a la 2a planta de
Can Raspall, on s’ha adequat un
espai per ubicar-lo.

El

Consistori

Jordi Perales,
Albert Benzekry i Neus Marrodan

Josep Oliveras
Xavier Bernaldo

Corpus, un altre any
A l’hora d’escriure aquestes ratlles,
falten pocs dies per la festa de Corpus, la festa gran de la Garriga i la
que té més reconeixement popular,
dins i fora del municipi, tant per l’impacte econòmic directe que té com
per la projecció cultural que representa. I és que les coses, molt sovint, no passen perquè sí. Corpus,
actualment, suposa la confluència
de moltes voluntats i esforços que
al llarg de moltes dècades, i naturalment en contextos culturals i polítics
diferents, han fet possible arribar on
som. I això passa, com a mínim, des
del 1816, que és quan tenim la primera referència documental sobre
el Corpus garriguenc.
El programa d’actes d’enguany inclou
més de 40 activitats de tot tipus, impulsades tant per entitats esportives,
culturals o comercials, coordinades
per la comissió que integra representants municipals, de la Parròquia i de
l’Associació Cultural Corpus la Garriga, i amb el suport i supervisió tècnica, en tot allò que sigui necessari,
de l’Ajuntament de la Garriga. Sens
dubte, però, allò que és més destacable en la concreció de la festa és
l’altruisme voluntariós de la gent que
participa en la diada: el veïnat dels
carrers, les escoles, visitants...
Avui, l’adaptació del marc festiu a
les diferents mentalitats de la societat que la genera és l’única via per
garantir un equilibri on tothom s’hi
pugui reconèixer i generar identitats
col·lectives, no necessàriament unívoques. Creiem que el Corpus de la
Garriga ho ha assolit. Una manera
d’impulsar encara més la festa, és
que assoleixi el reconeixement institucional com a Festa Tradicional
d’Interès Nacional. Fa poc, hem sabut que el Corpus garriguenc ja forma part del Catàleg Festiu de Catalunya, avantsala del reconeixement
que tots desitgem. Entretant, us
animem a participar activament en
tots els actes de la festa d’enguany
i a guarnir finestres i balcons amb
domassos i flors.

Més enllà de la religiositat de la Festa de Corpus, podem afirmar amb
seguretat que aquesta és la festa
del poble per excel·lència, l’exemple
del que ha de ser la nostra societat:
unida, única, participativa, humana
i solidària. El fer les catifes, la feina
que comporta, l’ajuda que es dóna i
es rep, que els més petits i els més
grans junts facin possible un mateix objectiu, tot això ens ensenya
a valorar-nos, no sols com a garriguencs, sinó també com a membres
d’una mateixa societat, la catalana.

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

La temporada esportiva està a punt de
cloure i les entitats s’ afanyen a preparar
els seus tornejos de cloenda i partits post
temporada tant característics en aquestes
dates. Cada cap de setmana d’ara fins a
mitjans de juny els equips directius estan
ultimant aquests preparatius al més mínim
detall per reconèixer la feina feta durant
aquest curs esportiu als integrants dels
diferents equips que composen aquestes
entitats esportives.
Com ja hem manifestat en reiterades ocasions, el teixit associatiu esportiu al nostre
municipi és molt extens i bona mostra d’això és la incorporació d’una entitat esportiva
més com és el club de Pitch and Putt de la
Garriga, recentment sots campió d’Espanya
d’aquesta modalitat celebrada a Castelló.
També volem donar l’enhorabona a l’Unió
Esportiva pel seu ascens a Primera Catalana en un final de lliga trepidant.
No han tingut tanta sort altres entitats
aquest any però aquests entrebancs no
han d’amagar l’excel·lent trajectòria de
tots els equips base dels nostres clubs. I
tot aquest èxit no seria possible sinó fos
per un col·lectiu de persones començant
per els propis entrenadors i coordinadors i
acabant per els equips directius que d’ una
forma altruista fan possible que la vida social esportiva del nostre municipi sigui de
les més dinàmiques de la comarca.
No poden oblidar l’Esport Escolar que va
néixer al nostre poble pels voltants del 1978
i que hores d’ara és l’única població a la
comarca que manté intacte l’organització
pròpia d’aquests jocs on hi participen activament i nombrosament totes les escoles de la
Garriga. Aquest és també un autèntic viver
d’esportistes i com no pot ser d’altra manera
seguirem donant suport a aquesta activitat
al llarg d’aquesta legislatura.
No ens podem oblidar de l’esport d’oci i
públicament agraïm l’esforç, participació i
entusiasme que setmana darrera setmana demostren els equips participants a les
diferents lligues municipals d’hivern i estiu
de futbol sala i futbol 7 i que fan que centenars d’esportistes de franges d’edat molt
diverses puguin gaudir de l’esport sense
cap més objectiu que fer activitat física i
promoure l’ amistat i el respecte als altres.
Des de el grup municipal de CIU seguirem
impulsant polítiques de suport a l’ sport tant
a nivell tècnic com econòmic, continuarem
ampliant el mapa d’instal·lacions esportives
municipals amb la cobertura de la pista polivalent de Ca n’Illa i l’ ampliació del rocòdrom
de Can Violí aquest mateix any 2013 i vetllarem perquè l’ esport arribi a tothom.
Així doncs, felicitats a aquelles entitats
que han assolit aquest grans resultats i a
tota la resta per l’extraordinària tasca en la
difusió de l’esport i tots els valors que implica. I us encoratgem a seguir en aquesta
línia ara i sempre.
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Així doncs, aquesta festa l’hem de
viure, no (o no només) pel seu simbolisme religiós, opcional de cadascú, sinó pel que significa el treball
conjunt entre persones molt diferents i diverses del nostre municipi.
Des del nostre grup local sempre
parlem de participació. Una paraula que va més enllà del diàleg amb
l’administració i que suposa també la col·laboració entre persones,
l’ajuda i el treball comú entre les entitats. Ahir varen ser els Geganters
amb el Front Diabòlic els que unien
forces per fer poble, aquest mes tenim el Corpus on la gent de totes les
edats fa possible la festa, o el moviment del nou Casal, amb moltes entitats implicades (deixant de banda
els partits que aprofiten l’avinentesa
per fer-se propaganda). És precisament el que el poble ha d’acabar
sent: una unió de persones, entitats
i idees que s’ajunten per tirar endavant el país i, sobretot, per fer molt
més fàcil la convivència.

Àlex Valiente
Carlos Martín

Israel Molinero
Martí Porter

Mitja legislatura. Oportunitats perdudes
Tot just aquest mes de juny marcarà
la meitat de legislatura. Una legislatura
marcada per la forma crisi econòmica i
les fortes retallades dels governs d’Espanya i Catalunya, en serveis socials.
Podem dir que aquesta mitja legislatura, ha estat un temps de veure-les
venir. La Garriga, ha estat paralitzada i
amb un any d’endarreriment el govern
municipal, comença a plantejar accions
polítiques que des del PSC. Aquestes
mesures pretenien reactivar la economia en clau local, i hem perdut un any.
Els principals damnificats, els nostres
ciutadans.
La resta de la vida garriguenca funciona perquè tenim un teixit associatiu
molt potent tal i com ho demostren el
centenar d’entitats del nostre municipi.
L’equip de govern, tenint en compte
el superàvit del que disposa ha seguit
retallant partides pressupostàries i buscant culpables.
Als 2 pressupostos que han confeccionat (anys 2012 i 2013) han guardat
diners, per fer canvis de partides al seu
gust, en comptes de destinar partides
importants a definir línies de polítiques
socials i ajudar a tots els garriguencs
i garriguenques que estan patint molts
problemes per arribar a final de mes.
Quan estaven a la oposició exigien que
el Govern definís un model de poble.
Ara veiem que ells ho tenen ben clar.
El seu model de poble està definit i
es bassa en la total improvisació i en
la destrucció del que pot suposar una
bona herència dels anteriors equips de
govern, sobretot pel que fa a Via Pública; Per modificar la Plaça de l’Ajuntament, modifiquen els bancs. Per modificar la mobilitat al centre, deixen la
circulació de vehicles sense control al
carrer Centre. Per modificar la mobilitat
als carrers adjacents, doble sentit de
circulació del Carrer Banys entre Vinyals i Carretera de l’Ametlla.
En definitiva els garriguencs i garriguenques hem perdut 2 anys de la nostra vida.
2 anys que necessitàvem un govern fort i
que ens ajudés a poder arribar a final de
mes. Esperem que d’aquí dos anys no
parlem d’una legislatura perduda.

Una insuportable olor de resclosit
La nova llei educativa que el govern
espanyol — amb l’inefable ministre
Wert al capdavant—pretén imposar
al conjunt de l’estat sembla l’argument d’una pel·lícula de terror que
ens volgués retornar als anys seixanta del segle passat. L’obsessió
malaltissa per agredir qualsevol normalitat del català i del model reeixit
de la immersió lingüística només es
pot interpretar com un acte de mala
fe, mala fe que sistemàticament s’ha
posat de manifest a d’altres comunitats amb catalanoparlants on governa el PP i que s’entesten a imposar,
també, a Catalunya. Pretendre que
la segregació lingüística pot ser positiva, instrumentalitzar casos aïllats
fins convertir-los en problemes i
amenaçar amb els costos econòmics que tot plegat pot significar en
un moment de profunda crisi econòmica i en una situació d’autèntica emergència social és, per dir-ho
suau, d’una violència gratuïta.
Però la llei, que el PP vol imposar a
Catalunya i als pares i mares, alumnat i professorat d’arreu de l’Estat
amb l’única complicitat dels sectors
més conservadors de l’església, és
també un malson que imposa més
religió (catòlica) en un país suposadament laic, en fer-ne matèria avaluable i incloure-la en els barems per
a la obtenció de beques; que manté
i afavoreix la segregació de gènere i
fa més fàcil la discriminació per motius econòmics; que fomenta la privatització en no garantir les places públiques necessàries, i que desvirtua
el paper dels Consells escolars, en
deixar en minoria pares i professors
respecte de la capacitat de decidir
temes com els projectes educatius o
el processos de gestió dels centres,
entre d’altres agressions.
ICV entenem que tot plegat és inacceptable, que de cap manera ens
podem resignar a un model ultraconservador, neoliberal i recentralitzador, i, per tant, seguirem defensant el model de l’escola catalana
pública, laica, lliure i gratuïta.
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Un gobierno a la deriva
El Gobierno de la Generalitat vive
instalado en la ilegalidad, ya sea en
cuanto a educación o a su propuesta de un referéndum saltándose el
estado de derecho. Los catalanes,
bastantes problemas tienen, no merecen un gobierno insumiso.
Cataluña lo que necesita es seriedad, diálogo y estabilidad y eso sólo
se consigue con actitudes constructivas. Los que sólo buscan la confrontación y la ruptura con el resto
de España nos condenan a continuar por mucho tiempo en el pozo de
la crisis.
El paro en Cataluña sigue en cifras
astronómicas, la deuda sube y las
empresas y las familias tienen cada
vez más dificultades.
El Gobierno de la Generalitat se ha
convertido en el gobierno de la irresponsabilidad y los incumplimientos. Al igual que muchos municipios
donde gobiernan los independentistas.
Cataluña está estancada y paralizada con este gobierno que con sus
constantes amenazas independentistas y sus irresponsables pasos
hacia adelante y atrás en sus relaciones con el Gobierno de España no
le dejan prosperar.
El pacto de gobierno de CIU i ERC
es imposible porque ERC quiere
ser gobierno y oposición a la vez.
Si Mas recuperara la sensatez y el
sentido común vería que la única
opción que le queda, si de verdad
quiere que Cataluña recupere su
economía, es soltar el lastre independentista.
Dejar de lado los planteamientos
soberanistas y pensar en el futuro, la competitividad y el progreso ,
pasa también por ofrecer a las futuras generaciones de catalanes una
educación de calidad.

l’Agenda
‘Dissabte 1 de juny

Tot el dia, pels carrers del municipi
14è Concurs Foto Corpus.
Organitza: Associació Fotogràfica la Garriga i Associació Cultural Corpus

PROGRAMACIÓ CORPUS 2013
A les 8.30 h, a la Capella del Dr. Vich
Laudes solemnes
Organitza: Parròquia de Sant Esteve

D’11 h a 14 h i tarda de 17 h a 19 h,
Visites Turístiques a diferents espais: Vil·la Romana de Can
Terrers; Capella de Santa Maria del Camí; Illa Raspall; Cases
en Miniatura Olivé-Bulbena; Fundació Maurí; Refugi Antiaeri de
l’Estació; Can Raspall, Fundació Fornells-Pla-Conxa Sisquella.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

De 9 h a 21 h, al costat de Can Biset
Tòmbola de l’Escolania
Organitza: Escolania parroquial
A les 17.30 h, a l’Església Parroquial de Sant Esteve de la Garriga
Concert de la Societat Coral l’Aliança i de la Massa Coral “ Els
cantaires de Juneda”
Organitza: Societat Coral l’Aliança

A les 18 h, a la plaça de can Dachs,
Audició i ballada de sardanes amb la cobla La Principal del
Llobregat i ball de cintes.
Organitza: Agrupació Sardanista La Garriga, La Garriga balla i
Ajuntament de La Garriga

A les 18 h, des del Centre de Visitants
Itinerari en bici “De l’antiguitat a l’Edat Mitjana”
Descobreix els orígens de la Garriga a través d’un itinerari guiat en
bicicleta: Ibers, romans, cavallers i clergues medievals...
Sortida del centre de visitants: 5 € tarifa normal, 3 € tarifa reduïda,
gratuït als menors de 8 anys.
Organitza: Ajuntament de La Garriga

A les 18.30 h, a la Sala Municipal d’Exposicions Andreu Dameson i
Aspa
Lliurament del premi del 28è Concurs de Cartells de Corpus.
Organitza: Associació Cultural Corpus i Ajuntament de la Garriga
A les 19 h
Repicada general de campanes anunciant els Oficis Solemnes del
Corpus.
Organitza: Parròquia de Sant Esteve

A les 18 h, a la Sala d’Exposicions Andreu Dameson i Aspa
Veredicte del 28è Concurs de Cartells de Corpus
Organitza: Associació Cultural Corpus i Ajuntament de la Garriga

A les 19.30 h, a l’Església Parroquial
Ofici solemne de Corpus
Missa Solemne cantada per l’Escolania Parroquial i ballada pels
Bastoners de La Garriga.
Processó pels carrers encatifats. Amb la participació de les colles
de Geganters, Grallers i Bastoners de la Garriga. Benedicció solemne
de la població amb el Santíssim Sagrament a la plaça de l’Església i
reserva a la seva capella.
Organitza: Parròquia de Sant Esteve.

A les 19 h, a la Plaça de l’Església i Carrer Calàbria
Enramada
Organitza: Associació Cultural Corpus i Ajuntament de la Garriga
A les 19.30 h, a la Plaça del Silenci
Sopar i nit de Swing
Organitza: The Impresentables Hoppers la Garriga i Amics del Jazz
A les 19.30 h, a l’Església Parroquial de Sant Esteve de la Garriga
Vespres Solemnes
Organitza: Parròquia de Sant Esteve

‘Dimarts 4 de juny
A les 19 h a l’escola Puiggraciós
Reunió informativa Prequercus i del Casal de lleure (19.30 h)
Organitza: Ajuntament de la Garriga

A les 20 h, a l’Església Parroquial de Sant Esteve de la Garriga
Missa
Organitza: Parròquia de Sant Esteve

‘Dimecres 5 i Dijous 6 de juny

‘Diumenge 2 de juny- Diada de Corpus
Des de primera hora del matí, pels carrers del centre,
Confecció de 28 catifes de flors, dos altars (plaça de Santa Isabel i
plaça de les Oliveres). un mural (Barri de Dalt) i la font de l’Ou com
balla

D’11 a 13 i de 16 a 20h, a Can Raspall (Banys, 38-40)
Inscripcions al Prequercus i del Casal de lleure
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Dijous 6 de juny
A les 18,15 h, a l’Auditori
Concert dels grups de Sensibilització 4 i 5 i Preparatori 1 de
l’escola.
Els alumnes petits de l’escola municipal de música us presentem la
cantata de Joan Figueres “Estem sonats” amb els grups de 4,5 i 6 anys
de l’escola i acompanyament musical dels grups de música de cambra
de nivell professional.
Organitza: Escola Municipal de Música

A les 8.30 h, a la Capella del Dr. Vich
Laudes solemnes
Organitza: Parròquia de Sant Esteve
A les 9.30 h i a les 11 h, a l’Església Parroquial
Missa
Organitza: Parròquia de Sant Esteve
De 9 h a 21 h, al costat de Can Biset
Tòmbola de l’Escolania
Organitza: Escolania parroquial

‘Divendres 7 de juny
A les 17.30h, a l’Auditori de l’escola
Classe oberta de l’Aula de Violí per als més petits
Podreu veure com es treballa a l’Aula de Violí pels alumnes de 4 i 5 anys.
Organitza: Escola Municipal de Música

De 10 h a 13 h, al Barri de de Dalt (c/Negociant)
16a Trobada de Puntaires del Corpus
Organitza: Barri de Dalt

A les 19 h, a l’Auditori
Concert de la coral de Nivell Professional i el cor de noies Amb
obres de Chilcott, Beatles i Rutter
Organitza: Escola Municipal de Música

A les 11 h
Instawalk per les catifes de Corpus i el centre de la Garriga amb
usuaris de la xarxa social de fotografia mòbil Instagram.
Organitza: Ràdio Silenci

‘Dissabte 8 de juny

A les 12 h, a l’Auditori
Concert vermut i taller de swing
Organitza: The Impresentables Hoppers de la Garriga

Durant tot el dia, al pavelló de Can Violí
Torneig d’hoquei Avi Musquera
Organitza: UE la Garriga
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‘Divendres 21 de juny

De 10.30 a 18 h, al Camp municipal d’esports
Torneig memorial Pau Alié (categoria benjamí)
Organitza: Club futbol Olímpic la Garriga

A les 22 h, a la Plaça de l’Església
Vine a veure la lluna
Organitza: Ajuntament de la Garriga

De 10 a 13 h, a Can Raspall.
Xerrada sobre fotografia esportiva
Organitza: Associació Fotogràfica

‘Dissabte 22 de juny
A les 10.00 a 15.00 h, al Camp municipal d’esports
Torneig de futbol categoria prebenjamí
Organitza: Club futbol Olímpic la Garriga

19 h, a l’Auditori de l’escola
CONCERT de les CORALS de Preparatori i nivell Elemental
Organitza: Escola Municipal de Música

Hora: 16.30 a 19.00h, al Camp municipal d’esports
Torneig de futbol categoria benjamí
Organitza: Club futbol Olímpic la Garriga

A les 20.30 h, al Teatre de la Garriga
Giulia Valle Group
Dins del Festival de jazz
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Amics del Jazz

‘Diumenge 23 de juny

‘Diumenge 9 de juny

FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS
SANT JOAN 2013
ACTES DE REBUDA DE LA FLAMA DE CANIGÓ

D’11 a 14 h i de 16 a 20 h, al centre del municipi
IV Fira d’Entitats
Organitza: Ajuntament de la Garriga
De 15 a 19 h, al Camp municipal d’esports
Torneig de futbol categoria Aleví
Organitza: Club futbol Olímpic la Garriga

‘Dissabte 15 de juny
De 9.30 a 14.30 h, al Camp municipal d’esports
Torneig de futbol categoria infantil
Organitza: Club futbol Olímpic la Garriga
De 15.30 h a 18.30 h, al Camp municipal d’esports
Torneig de futbol categoria juvenil
Organitza: Club futbol Olímpic la Garriga

Organitzen i col·laboren :Centre Excursionista Garriguenc,Club “Les
Tortugues”, Ajuntament de la Garriga, Agrupació Sardanista de la
Garriga, Club Handbol la Garriga,Òmnium Cultural de la Garriga
Associació Tres Tombs Colla de Geganters de la Garriga

‘Diumenge 16 de juny

‘Divendres 28 de juny

A les 10 h, a la plaça Narcisa Freixas
Oli, vi i pa. Visita als espais de secà de la Garriga. Projecte la
Garriga rural
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Des de les 20.00 del 28 de juny fins a les 22.00h del 29 de juny, a la
Pista poliesportiva Número 1
28 hores de futbol sala
Organitza: Club futbol sala la Garriga

A les 11 h, al Poliesportiu de Can Noguera
Exhibició de karate
Organitza: Ajuntament de la Garriga

A les 21 h, a la Plaça de l’Església
Concert de final del curs de l’Escola municipal de música
“Gran serenata nocturna”. Concert de gala, amb la participació de
professors, alumnes, pares i amics de l’escola. Repertori de festa
major, amb músiques de carrer, aires de dansa i tendres cançons.
Orquestrina, “Orquestrina Selection”, corals, alumnes de cant, grup de
guitarres, professors.... …en un concert per acabar el curs i donar la
benvinguda a l’estiu.
Organitza: Escola Municipal de Música

A les 12 h, al Teatre de la Garriga
Concert de les Orquestres i grups de vent de l’EMM
Sentirem l’orquestra de petits, l’orquestra de mitjans, l’orquestra de
cambra, el grup de vent petits i el grup de vent en un concert que ja té
la tradició de fer coincidir alumnes de diverses edats per fer el repertori
propi i algunes peces comuns.
Organitza: Escola Municipal de Música

‘Dissabte 29 de juny
A les 20 h, al Teatre la Garriga
Concert Elisabet Bulbena. Musica i emocions

‘Dimarts 18 de juny
A les 19.30 h, a l’Auditori de l’escola
Audició de grups de música de cambra
Mostra del treball realitzat durant el curs pels diferents grups de música
de cambra de l’escola de l’Escola Municipal de Música.
Organitza: Escola Municipal de Música

‘Dimecres 19 de juny

‘Diumenge 30 de juny
A les 18 h, a l’Església Parroquial de Sant Esteve
Música Sacra dels segles XIX i XX amb la Coral Genciana de
Barcelona
Organitza: Coral Ariadna
De les 19 a les 22 hores, a la sala polivalent del Teatre de la Garriga
Jam Session- improvisació. Trobada diàleg de música i ballarins i
tota persona interessada a participar-hi. Sessió conduïda per Elena
Castelar – Associació Relats de l’Alzina

A les 19 h, a la plaça Can Dachs
Ràdio Silenci surt al carrer
Organitza: Ràdio Silenci

‘Dijous 20 de juny

A les 19 h, a l’Auditori
Concert Latituds amb el Cor Sarabanda
Organitza: Cor Sarabanda

A les 19 h, a l’Auditori de l’escola
Concert dels grups de guitarra de l’Escola Municipal de Música.
Una, dues, tres.... i fins a vint. Petits i grans amb el mateix instrument
Organitza: Escola Municipal de Música
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• 20:30h Arribada de la Flama a la Garriga (a can Queralt)
• 20:45h Inici de la cercavila de la Flama, des de can Queralt fins a
la plaça de l’Església
• 21:30h Arribada de la cercavila a la plaça de l’Església. Encesa de
la foguera amb el foc del Canigó i passadís del Front Diabòlic de
la Garriga. Lectura del Manifest de la Festa Nacional dels Països
Catalans. Ballada d’una sardana al voltant de la foguera. Repertori
de cançons per part de components de corals garriguenques. Coca
i vi bo per a tothom. Fi de festa

l’Entrevista
JORDI PUIG, enginyer ambiental
El proper 16 de juny oferirà un itinerari guiat pels espais de secà de la Garriga.

“Recuperar el passat ens permet encarar el futur correctament”
Jordi Puig (l’Ametlla, 1978) és enginyer ambiental i ultima la tesi doctoral sobre les varietats antigues d’horta
que es feien a la comarca. Resseguint cultius i parlant
amb els pagesos més grans ha pogut inventariar una
gran quantitat de llavors i varietats que ara recuperen
amb l’associació Llavors Orientals. Una d’elles és, per
exemple, la mongeta del carai.
Ha publicat diversos llibres i articles, entre els quals
destaquen Les masies de l’Ametlla i 1000 anys d’estructuració d’un territori. Recentment ha col·laborat en
un llibre sobre paisatges de Catalunya de l’editorial
Enciclopèdia Catalana.

El projecte La Garriga rural proposa un nou itinerari resseguint els espais de secà. Per on passarà?
L’itinerari que farem aquest 16 de juny sortirà de la plaça Narcisa Freixas per anar a resseguir un tram del Malhivern, pujar
al Pla de les Parets – fins quasi a tocar el terme de Samalús-, i creuar després el Sot de l’Ase per anar a gaudir de les
feixes de can Violí, que ens tornaran a la Ronda del Carril i,
després, al punt de partida de la ruta.
Quina importància històrica i quin paper socioeconòmic
van tenir aquests espais en el desenvolupament del nostre municipi?
Els espais agrícoles de secà, a les nostres contrades, tradicionalment s’han dividit en dues marcades subzones. Les
zones de plana on, essencialment, s’han cultivat farratges i
cereals i les zones dels costers o contraforts de la serralada
prelitoral on la vinya i l’olivera han estat els cultius predominants.
En un context d’escassetat històrica de recursos, l’adaptació
dels cultius a la topografia (enfeixats), l’elecció de les varietats correctes i la diversificació d’aquestes eren la clau per
incrementar la resiliència de l’estructura economicoproductiva del secà.
La Garriga era el municipi de la comarca que tenia més terres de regadiu, i el secà fou determinant, sobretot, per generar productes agrícoles d’exportació (vi i oli) però també per
abastir les economies d’escala local i fins i tot d’autoconsum.
Durant l’itinerari es podrà parlar amb pagesos de la zona.
Quin paper tenen actualment aquestes zones?
El paper d’aquestes zones és clau en diversos sentits, essencialment, per a la biodiversitat ja que generen un mosaic
d`hàbitats agroforestals que permet l’existència d’un gran
nombre d’espècies de fauna, especialment d’ocells, i també,
de flora associada.
A nivell territorial, són essencials per mantenir una matriu forestal discontinua i minimitzar el risc de grans incendis forestals. També, és essencial la seva funció paisatgística ja que
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mantenen espais rics, diversos i visualment atractius per a
l’ull humà ja que en bona mesura, “l’ordre agrícola” (feixes
paral·leles, plantacions alineades, etc.-) és un ordre de concepció antropogènica.
Al Vallès hi ha diverses varietats de llavors autòctones
que s’han anat conreant al llarg dels anys. Quines varietats són i quines estan donant més bon resultat?
De l’inventari que he realitzat al Vallès Oriental i alguns municipis veïns he pogut detectar més de 100 varietats d’horta
que encara es cultiven i unes 100 més de les que es recorda
el cultiu. Aquest inventari ens situa com una de les comarques de Catalunya amb més agrodiversitat. Cal però també
constatar l’elevada fragilitat i amenaça d’aquestes varietats
ja que la majoria d’elles, es cultiven en menys de tres explotacions i, majoritàriament, per gent molt gran.
Cal evitar el derrotisme ja que tenim la gran sort de ser
una de les poques comarques amb una entitat especialitzada en la conservació de varietats locals –Llavors Orientals- que durant anys ha realitzat una ingent tasca de recuperació i distribució de les varietat localitzades als nous
agricultors o a gent interessada. Aquest fet ha permès que
més de la meitat de les llavors localitzades, a dia d’avui,
siguin cultivades per la nova generació de joves pagesos
de la comarca.
Quina valoració en fa que un projecte municipal aposti
per la recuperació del passat del municipi?
Només puc fer que aplaudir aquesta iniciativa ja que recuperar el passat ens permetrà encarar el futur correctament.
Durant les darreres dècades hem viscuts embolcallats en
una aureola energètica i tecnològica que ens ha deslligat
de la realitat en què sempre ha viscut l’home: l’escassetat
de recursos. L’anàlisi i l’estudi d’aquestes formes ancestrals
d’aprofitament dels recursos i de relació amb l’entorn juntament amb el coneixement adquirit les darreres dècades
seran la única fórmula per mantenir la qualitat de vida a
llarg termini.
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