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Els comerços oferiran descomptes amb el Carnet del Casal
La iniciativa es presentarà amb una festa a la plaça Can Dachs el 31 de gener

A

Festa de presentació
Tot i que serà vàlid a partir del 8 de gener, el projecte es presentarà amb una festa el proper 31 de gener. Serà a partir de
les 17 h a la plaça de Can Dachs i comptarà amb una competició de patinets i scooters. També s’han programat exhibicions
dels Killer Stepz Crew, els B boys de la Garriga; de beat box, a
càrrec d’Adrià Vergara i Ahmed Rida i de hip hop, a càrrec dels
joves del taller de hip hop comercial del Casal.

partir del 8 de gener de 2014 tots els usuaris i usuàries del Casal de Joves de la Garriga que tinguin el carnet obtindran un talonari de descomptes per utilitzar-lo a
una cinquantena d’establiments del municipi.
Les rebaixes, que van del 5 al 20%, s’aplicaran a roba
i complements, pràctiques d’autoescola, matrícules de
cursos i a menús de restaurants. El talonari, que igual
que el carnet és d’ús personal, també inclou descomptes
en tractaments de bellesa i fisioteràpia, assegurances i
viatges, entre d’altres.

El carnet
El Casal de Joves de la Garriga fa molts anys que treballa amb
i pel jovent (de 12 a 30 anys) del poble. La tardor del 2009 es
va apostar per aquest equipament i es va fer una reforma integral de l’espai i del projecte. Amb aquesta reforma, es va crear
el Carnet del Casal que permet conèixer més els i les usuàries
que vénen al servei, a més de garantir el permís dels pares i
mares per accedir-hi. Fins ara, ser-ne usuari permetia ja obtenir descomptes en les activitats i tallers del Casal.
Actualment hi ha més de 200 joves amb aquest carnet.

El projecte
Aquest projecte, que s’ha ideat conjuntament entre les àrees de comerç i joventut de l’Ajuntament, pretén que el jovent del municipi generi un moviment actiu en el comerç local, i alhora que els comerços i establiments facilitin aquest
consum mitjançant els descomptes. Ara per ara, la resposta
de serveis i comerços ha estat molt positiva i més d’una
cinquantena ja s’han apuntat en aquesta edició.

Opinió dels grups polítics
CiU: “Aquesta bona iniciativa sorgida des del Casal de Joves permet aproximar els nois i noies al comerç del poble
oferint descomptes i promocions per tal d’implicar-los a l’oferta comercial de la Garriga. Tot un èxit que més de 50 establiments s’hagin adherit al talonari de descomptes”.
Acord: Entenem el casal com un espai de socialització entre joves i per facilitar l’accés de serveis, ja siguin autogestionats o oferts per la Garriga. En aquest sentit una oferta de descomtpes sempre és interessant per als joves. Als que
animem a conèixer el casal i fer-se’n usuàries.
SI: Valorem positivament aquesta iniciativa perquè apropa el comerç local al públic més jove, però creiem que les polítiques de joventut disten molt de ser les més adequades: manca participació, foment de l’associacionisme i, sobretot,
activitats lúdiques.
PSC: una molt bona iniciativa per promoure el comerç local entre el públic més jove. S’ha d’incentivar les compres
locals com una forma donar un impuls a la economia local.
ICV: Ens sembla una bona iniciativa que pot ajudar als joves a poder accedir a millors preus d’alguns productes i serveis però sobretot ajuda a dinamitzar el comerç i sobretot a estimular la vinculació de joves amb el casal.
PP: “Totes les iniciatives d´aquest tipus són benvingudes, ja que amb aquesta iniciativa, afavorim als joves, i de passada s´afavoreix al Comerç Local. Els joves són un col·lectiu massa important per ignorar”.
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El Casal de Joves organitza activitats durant tot l’any
La programació és diversa i té en compte els interessos del jovent

T

ant el Casal de Joves com el Punt
d’Informació (PIJ) organitzen, al
llarg de l’any, activitats i tallers per als
nois i noies de 12 a 30 anys de la Garriga. Cada trimestre, des de l’Àrea de
Joventut de l’Ajuntament, es dissenya
la programació a partir d’idees i propostes que els mateixos joves fan arribar.
Així, les propostes que es duen a terme
responen a les necessitats i interessos
del jovent.
Pels tallers del casal van passar l’any
2013 més de 200 joves. Pel que fa als

Tallers

Activitats

Entre les activitats celebrades aquest
any, destaquen les següents:
• Skiada jove: Sortida que es fa cada
any amb el PICA de l’Ametlla del
Vallès, dedicada a fer esquí i snow

Cursos del PIJ

Dins del projecte “Tast d’oficis”,
adreçat a joves en edat laboral (a

cursos s’hi van apuntar una trentena i
als torneigs una cinquantena. L’activitat de més èxit va ser la túnel del terror
amb més de 250 participants.
A part de les activitats, tallers i cursos,
al Casal i el PIJ es realitzen tasques
d’assessorament com les xerrades
d’ocupació, que es fan amb el suport
de l’Oficina Jove del Vallès Oriental. En
aquest sentit el Punt d’Informació dóna
eines als i les joves per fer un bon currículum, i també per buscar feina. Ja
sigui pel Facebook o presencialment

es notifiquen, per exemple, ofertes de
feina de la comarca.
També es realitza assessorament acadèmic conjuntament amb els instituts
de secundària per explicar les diferents
possibilitats acadèmiques que tenen.
Un altre dels serveis d’assessorament
és la Viatgeteca amb el qual, a través
d’un conjunt d’activitat i accions, es
promou la mobilitat juvenil, s’organitzen xerrades i es facilita l’obtenció de
carnets internacionals d’alberguista i
d’estudiant.

Els tallers que es proposen al Casal de
Joves, van més enllà d’aprendre a ballar
o a tocar un instrument. La seva finalitat és generar noves inquietuds, crear
grups de joves dinàmics, creatius i participatius. Així, per exemple, a partir d’un
taller de Break Dance s’ha acabat creant
un grup que ha tingut una evolució i ha
participat en diferents esdeveniments
del poble com el “Shoping night” ( foto)

o el Dia Mundial de la Dansa. El grup,
de 6 joves, va començar dient-se
“LG B BOYS” i ara és conegut com
a “Killer Stepz Crew” i segueix entrenant-se i preparant-se per a futurs esdeveniments.
Altres tallers que s’han fet durant el
2013 són els d’iniciació al Bollywood i
a la Dansa del Ventre, Beat Box, Cuina
fàcil, Hip Hop Comercial i Batucada.

board a preus molt econòmics.
• Túnel del terror: es fa per la Castanyada des de fa més de 10 anys. És l’activitat estrella de Joventut durant la tardor.
Cada any més de 250 joves passen pel
túnel, en les més de 4 hores que està
en funcionament. L’activitat està organitzada i realitzada pels “Terrorífics”.
Aquest grup és molt dinàmic i durant el
2014 sorprendrà amb noves activitats,
com una ‘zombie walk’ que estan preparant de cara al Carnaval.
• Jornada de portes obertes del Casal:
A l’inici del curs escolar es va fer una

jornada de portes obertes per ensenyar als “nous joves” el servei que
tenen a la seva disposició. Gairebé
una cinquantena de joves van venir
per primera vegada a l’equipament,
i molts d’ells han seguit utilitzant l’espai de manera habitual.
• Altres: torneigs de futbol sala i pingpong, futbolí, just dance, sing star i
guitar hero; sessions de cinema, les
tardes C17 (destinades a la prevenció de les drogodependències i la
promoció de la salut) o els divendres
a la fresca del mes de juliol.

partir de 16 anys), es proporciona formació en diferents temes i es dóna la
possibilitat de fer pràctiques. Als cursos
hi participen aproximadament 10 alumnes per tanda.
• Curs d’auxiliar de puericultura
(cangur), amb pràctiques a Les Caliues i a la Ludoteca infantil per Setmana Santa i a l’estiu.

• Curs per fer de cambrer, amb pràctiques a diversos bars del poble.
• Curs d’atenció al públic (botigues), amb pràctiques a diferents
botigues del poble.
• Curs de premonitors de lleure,
amb pràctiques al PIN (Parc Infantil
de Nadal de Granollers).
• Curs de monitors de lleure.
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Es demana ajuda per fer aparèixer el Mag GarriViu
Es convoquen els nens i nenes el dia 2 al Malhivern

E

l dia 2 de gener es convoquen els
nens i nenes de la Garriga a les 17
h al bosc de Malhivern per fer aparèixer
el mag GarriViu, rebesnét d’en Fumera.
Aquest mag serà qui aquest any prepararà l’arribada dels Reis i serà l’ambaixador i qui donarà les cartes dels nens
i nenes de la Garriga als Reis d’Orient.

És un mag molt vergonyós i no gosa ferse veure. Per aquest motiu, el dia 2 se
l’haurà de cridar ben fort. A més, segons
el conte, que podeu consultar al web municipal, s’hauran de portar llums “perquè
la llum dels ulls dels gats i la dels estels
li dóna seguretat” i, sobretot, cantar-li la
cançó de “Treu el nas, treu el peu, GarriGarri-GarriViu”.
Un cop surti el MagGarriViu se l’acompanyarà en cercavila i amb una xaranga
fins al campament Reial de la plaça de
Can Dachs. Allà, el Mag, que tots aquests
dies haurà vigilat d’amagat els nens i nenes de la Garriga, recollirà les cartes per
poder-les entregar als tres reis d’Orient.
El Mag també serà al campament Reial
esl dies 3 i 4 de gener de 17 a 20 h.

Canvi de recorregut de la Cavalcada
Tallers previs per preparar l’arribada dels Reis

Festa de la Llum

La Festa de la Llum, que es va celebrar el passat 5 de desembre, va
ser el primer dels actes de la programació nadalenca del municipi.
Després de les actuacions musicals es van entregar els premis
Disfressa la teva llanterna.
Marc Guasch al Dakar

El pilot garriguenc Marc Guasch
tornarà a córrer el Dakar. El rally,
amb un total de 8.734 kilòmetres,
començarà el proper 5 de gener
des de la localitat argentina de Rosario i acabarà el dia 18 a la població xilena de Valparaíso. El pilot de
Gas Gas formarà equip amb Dani
Oliveras i Gerard Farrés.
15 anys de la Biblioteca

Com cada principi de gener, la Garriga es prepara per rebre els tres reis
d’Orient. Durant la tarda del 2, 3 i 4
de gener, a Can Dachs, s’instal·larà
el campament reial, on els més menuts podran lliurar les seves cartes
al Mag GarriViu i, a més, participar
a diversos tallers i jocs infantils. Una
altra de les activitats prèvies a la
cavalcada serà el taller de fanalets,
organitzat per l’EMAD, que permetrà
als nens i nenes dissenyar els seus
propis fanalets per rebre el Reis. El

taller es farà a la Sala Andreu Dameson de 17 a 20 hores.
La Cavalcada sortirà de la pl. Del
Silenci
La nit del 5 de gener els Reis arribaran al poble i desfilaran pels carrers
enfilats dalt de les seves carrosses.
Enguany la cavalcada ha canviat de
recorregut i d’hora d’inici: començarà
a les 17.30 hores a la plaça del Silenci. Com sempre finalitzarà el seu
recorregut a la plaça de l’Església,
on es faran els parlaments.
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A finals de novembre es van portar a terme diferents actes per
celebrar els 15 anys de la Biblioteca Núria Albó. La programació
especial va incloure, entre d’altres
activitats, una exposició dedicada
a Miquel Martí i Pol i una edició del
concurs de punts de llibre. Els guanyadors del concurs van ser Gilda
Mestre Ballús (de 4-7 anys), Núria
Vila Molins (8-11 anys), Queralt
Soto Holgado (12-15 anys), Míriam Bruguera Navas (16-18 anys),
Eulàlia Pallarès Ros (19-64 anys) i
Maria Rosa Picola Alsina (més de
65 anys).

Notícies

Activitats culturals per a les escoles
S’ha treballat Andy Warhol i Narcisa Freixas

M

és de 600 alumnes han participat durant el primer trimestre d’aquest curs
als tallers artístics del programa de les Activitats Culturals a les Escoles (ACE). Durant
l’octubre i novembre els alumnes de cicle
superior han après la tècnica de la serigrafia
tenint com a referent Andy Warhol i durant el
desembre alumnat de 4rt d’Educació Primària ha realitzat escultures de filferro i vena de
guix seguint la tècnica d’Alberto Giacometti.
L’artista Fornells-Pla s’està treballant amb

l’alumnat de 3r que, a més del taller, han visitat la seva fundació. A la visita han pogut
conèixer l’obra de l’artista local i comentar
les peces de l’exposició. Dins el mateix programa, el dia 7 de novembre, els alumnes
de cicle inicial van assistir a l’espectacle Un
record, un tresor a càrrec de l’Escolania
Parroquial de Sant Esteve. La protagonista
d’aquest concert-espectacle és, la compositora i pedagoga musical catalana, Narcisa
Freixas i les seves cançons per a infants.
El programa ACE, que va crear l’any 1991
l’Ajuntament amb l’objectiu d’oferir propostes culturals per complementar la programació educativa dels centres escolars,
seguirà la resta del curs escolar. Aquest
gener, per exemple, 600 alumnes d’Educació Infantil participaran a l’espectacle Cabaret Patufet de la companyia Samfaina de
Colors. Un espectacle de cançons, contes,
poesia i endevinalles, que es va estrenar
ara fa un any i que ja l’han vist 17.000 espectadors.

25 anys de l’escola Pinetons
Actualment té 400 alumnes i 27 mestres

Diplomes d’alfabetització

29 alumnes van rebre el passat
2 de desembre el seu diploma
del curs d’alfabetització lingüística i digital organitzat per l’Ajuntament.
Eren persones inscrites en la
borsa de treball que no tenien les competències bàsiques
pel món laboral, però en canvi eren bons professionals en
el seu ofici. Amb les classes,
a càrrec de la professora Mariona Alcántara contractada
en el marc dels plans ocupació municipals 2013, se’ls dota
d’eines per superar aquestes
competències bàsiques que els
permetrà més accés al mercat
laboral.
L’alcaldessa Meritxell Budó i el
regidor de Promoció Econòmica van destacar la importància
d’aquests cursos per no deixar
aquests professionals capacitats
fora del mercat laboral.
Visita d’escoles

L’escola Pinetons celebra aquest
curs els seus 25 anys d’història. Ho
farà amb una programació d’actes,
que es va inaugurar el passat 27 de
novembre amb una festa al pati de
l’escola i que acabarà al juny amb
una trobada de tot l’alumnat i professorat que hagi passat pels Pinetons tots aquests anys.
L’escola va començar a funcionar
durant el curs 88-89 en 4 aules pre-

fabricades, amb 104 alumnes de P4
a 3r i 5 mestres. Actualment són una
escola de doble línia amb un equip
de 27 mestres i gairebé 400 alumnes.
D’altra banda, aquest curs l’escola
ha volgut reforçar la campanya de
civisme de l’Ajuntament amb una
campanya pròpia de l’alumnat que
s’ha visualitzat en la penjada de cartells per la zona propera a l’escola.
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Alumnat de 3r de l’escola Puiggraciós va visitar el passat 29
novembre l’Ajuntament. Durant
la jornada van visitar les àrees
del consistori i van entrevistar a
l’alcaldessa Meritxell Budó.
La visita formava part dels projecte d’estudi de les funcions de
les institucions i equipaments
públics del municipi.

Actes sobre el bombardeig feixista
Es commemoren 75 anys de l’esclat de les bombes

E

l 29 de gener de 1939 dues esquadrilles d’avions feixistes, carregats
amb 120 bombes, van atacar la Garriga,
causant un mínim de 15 víctimes mortals i nombrosos danys materials. Per
recordar i aprofundir en aquesta efemèride cada any l’Ajuntament organitza
diversos actes. Enguany, que se celebra el 75è aniversari, s’obrirà la programació amb el muntatge de Nats Teatre
“La Garriga a la guerra!”. L’espectacle,

que es farà el proper 26 de gener, es va
estrenar ara fa 5 anys, en els actes de
commemoració del 70è aniversari.
Serà el dia 29, just en el moment de l’esclat de les bombes, a les 14.45 h que es
farà l’acte institucional i l’ofrena davant
el refugi antiaeri de l’estació.
Dins del programa d’activitats hi haurà
un cicle de xerrades sobre el conflicte.
La primera, a càrrec de l’historiador de la
UB Pelai Pagès, es farà el 30 de gener
i versarà sobre les causes del conflicte;
la segona es farà el 6 de febrer i girarà
al voltant de les seves conseqüències,
la repressió i la postguerra; i l’última, que
es farà el dia 13 concretarà i explicarà
com va ser el conflicte al Vallès Oriental.
Tancarà la programació la presentació,
el dia 15, del documental “Ni perdono
ni oblido”, fruit d’un treball de recerca
de Joan Giralt, alumne de l’institut Vil·la
Romana.
Mentre durin les activitats de commemoració, la façana de l’ajuntament també
s’ambientarà, amb algunes imatges de
la guerra i la postguerra a la Garriga.

Jornada de cooperació al Vil·la Romana
L’institut vol sensibilitzar el seu alumnat

L’Institut Vil·la Romana va organitzar el passat 20 de desembre
la II Jornada de Solidaritat, Cooperació i Consum Responsable.
Amb l’objectiu de fer difusió i sensibilitzar el seu alumnat sobre
temes de solidaritat, cooperació
i consum responsable, van programar una taula rodona sobre diversitat i una xerrada a càrrec de
l’alcaldessa i presidenta del Fons

Català de Cooperació, Meritxell
Budó.
La jornada va comptar amb una
desena de xerrades més per reflexionar sobre el present d’Àfrica, sobre el paper de les ONG’s,
sobre les desmitificació de les
malalties mentals i sobre les PAH,
entre d’altres.
Un altra de les activitats del dia
van ser els tallers de consum responsable on l’alumnat de 1r i 2n
ESO van realitzar felicitacions
amb safates de porexpan, joies
amb càpsules Nespresso o moneders amb tetrabriks.
La jornada es va complementar
amb l’Exposició “Àfrica Decideix,
una mirada diferent al continent
i a la cooperació”, l’espectacle
“Vbenes: el preu de l’abundància”
i un mercat solidari.
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Benedicció d’animals domèstics

La tradicional benedicció dels animals domèstics es farà el proper
19 de gener a la plaça de l’Església. La benedicció començarà
a les 12 h i inclou el tradicional
repartiment de panets de Sant
Antoni. La jornada, que acabarà
amb un dinar dels socis de l’associació, és el punt d’inici de les
activitats dels Tres Tombs.
Exposició de fotografia

Fins el 7 de gener a la botiga Aromes (calàbria, 49) es pot veure
l’exposició de fotografies de ball
realitzada per Lys Moya (www.
lysmoya.com) . La mostra compta
amb obres de Francisco Lloberas,
Bernard Oreilly Elin, Ines Moreno
Serrano, Vanessa García i Kristine
Westman Elorza, entre d’altres.
Exposició sobre Martí i Pol

La residència Can Jordan va
inaugurar el passat mes de desembre una exposició sobre Miquel Martí i Pol. La iniciativa, a
càrrec d’Oriol Vinyoles, vol apropar la literatura de l’escriptor de
Roda als residents i als seus familiars. La mostra es pot visitar fins
a finals de gener.

Notícies

Projecte per actualitzar el mapa acústic
Es mesura el soroll en 32 punts del municipi

D

urant el mes de desembre passat
van començar les tasques per redactar el projecte d’actualització del
mapa de capacitat acústica de la Garriga. Per elaborar-lo s’estan fent mesures de soroll a diferents punts del municipi. Se’n fan 26 de tipus puntuals per
tal de caracteritzar els vials amb més

trànsit i els punts amb barreja d’usos.
D’altra banda, també es fan mesures
de llarga durada en 6 llocs representatius de les principals fonts de soroll del
municipi. En aquests casos, s’hi instal·
la un sonòmetre que mesura durant 24
hores seguides els nivells de soroll de
la zona.
L’actual mapa acústic es va redactar el
2007 i no té en compte molts dels aspectes de la normativa vigent posterior
com el Decret 176/2009 de protecció
contra la contaminació acústica.
Amb aquest mapa es pretén tenir una
visió global de la realitat acústica del
municipi i poder-lo utilitzar com a eina
d’actualització de l’ordenança municipal G05 sobre control de la contaminació acústica, que es va publicar per primera vegada l’any 1995 i que, per tant,
també caldrà revisar.

Can Luna ja és municipal
Primer cal garantir el manteniment de l’edifici

Nova escala
El camp de futbol municipal ja gaudeix d’un nou accés als vestidors. A
partir d’ara es farà per l’escala lateral que s’ha adaptat per augmentar
la seguretat dels jugadors i entrenadors. La modificació ha fet canviar la situació de les banquetes.
La teulada s’ha de canviar

El cinema Alhambra ha de canviar la teulada segons diagnostica
l’informe tècnic de l’empresa S-4
Arquitectes. Aquesta és l’actuació
més urgent que necessita l’edifici
per tal de frenar el seu deteriorament. A més s’hauria de reforçar
el cercle perimetral de l’edifici que
presenta algunes esquerdes i revisar el fals sostre danyat per les
humitats. Ara és el propietari qui ha
de decidir què vol fer amb l’edifici
i si començarà finalment les obres
per reformar-lo. La sala està temporalment tancada des de 14 de
novembre.
Torre del Fanal

L’edifici de Can Luna és des de
finals de novembre equipament
municipal. L’Ajuntament ja ha demanat a la Diputació un estudi
d’usos per tal de determinar-ne les

prioritats i la funcionalitat de l’edifici. A l’espera d’aquest estudi, les
primeres actuacions aniran destinades a garantir el manteniment
de l’edifici.
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Les obres de la Torre del Fanal
segueixen endavant. Ja s’han cablejat totes les instal·lacions de la
planta baixa (elèctriques, aigua,
telèfon i, comunicacions) i en
aquests moments s’estan començant les de les plantes superiors. A
la planta baixa, s’està fent un tractament per evitar que la humitat
malmeti el guix.

Conveni per potenciar l’emprenedoria
El signen 6 pobles del Vallès Oriental

E

ls alcaldes de l’Ametlla del Vallès,
Canovelles, les Franqueses del
Vallès, Figaró – Montmany, la Garriga
i Tagamanent van signar, el passat 20
de desembre a Canovelles, un conveni de col·laboració per a la promoció i
desenvolupament econòmic d’aquests
municipis.
La signatura d’aquest conveni obre una
via per millorar la eficiència i eficàcia
en la gestió de projectes de promoció,

especialment perquè permetrà que els
emprenedors treballin de manera conjunta a tot el territori i alhora se’ls facilitarà l’accés a vies de finançament.
Tot i que no està suficientment reconegut, el món local ha estat i continua sent
un dels principals agents en la promoció
econòmica del territori. És l’àmbit de referència idoni per a la prestació de serveis a persones emprenedores i a empreses, així com per executar projectes
tractors que ajudin al desenvolupament
del territori i millorin la qualitat de vida
dels seus habitants.
En aquest moments estan canviant les
necessitats dels beneficiaris i per tant
el catàleg de serveis que ofereixen els
ajuntaments s’ha adaptat amb ofertes
més especialitzades.
Ja al darrer trimestre de 2013 els ajuntaments de la Garriga, les Franqueses
i Canovelles van iniciar un projecte de
suport a persones emprenedores que
està tenint un bon resultat.

Units per impulsar l’economia de l’eix C-17
Polítiques comunes en 15 municipis

La Garriga s’ha adherit a la Declaració de la C-17, que vol impulsar
les bases de col·laboració entre 15
municipis de la C-17, apostant per
a la seva indústria com a valor imprescindible i treballant per desenvolupar deu projectes clau.
D’entre els projectes que volen impulsar destaquen el desdoblament
de la línia del ferrocarril R3 entre
Montcada i Ripoll. La Ronda del
Vallès, autovia orbital de connexió
entre el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, amb un

traçat integrat en el territori i l’estació de mercaderies de la zona nord
metropolitana.
També volen treballar, a partir del
gener, en la construcció de protocols de coordinació per crear una
xarxa de polígons industrials, tot
promovent el desplegament d’infraestructures que afavoreixin la seva
competitivitat, entre elles una bona
xarxa de telecomunicacions en banda ampla mitjançant fibra òptica.
La Declaració C-17 l’han firmat Mollet, Montmeló, Parets del Vallès,
Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt, Canovelles, Granollers, Les Franqueses
del Vallès, La Garriga, Vic, Manlleu,
Torelló, Olot, Ripoll i Puigcerdà. És
la primera vegada que municipis del
Vallès Oriental, Osona, Garrotxa,
Ripollès i La Cerdanya s’uneixen
per treballar conjuntament i reclamar les potencialitats econòmiques
i estratègiques de l’eix de la C-17.
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Nou pla d’ocupació

L’Ajuntament de la Garriga ha rebut més de 30 mil euros per tal de
desenvolupar el programa “Treball i
Formació” que suposà la possibilitat
de contractar 5 persones. El procés
de selecció, que es va fer a mitjans
de desembre, el va realitzar el Servei Local d’ocupació i anava dirigit a
persones aturades no perceptores de
prestacions i/o subsidis. De cara al
2014, l’Ajuntament ha reservat més
de 150 mil euros per un nou pla local
d’ocupació.
IBI bonificat
Durant el 2013, l’Ajuntament de la
Garriga va atorgar 24 bonificacions
de l’IBI per famílies monoparentals i
les persones vídues per un valor de
més de 5000 euros.
Calendari fiscal 2014
Impost vehicles de tracció mecànica.
del 03/02/2014 al 03/04/2014
Impost sobre béns immobles urbans.
1a fracció-domiciliats 01/04/2014
Impost sobre béns immobles urbans.
2a fracció-domiciliats 02/06/2014
Impost sobre béns immobles
urbans-no domiciliats.
del 04/04/2014 al 04/06/2014
Taxa servei de cementiri municipal.
del 04/04/2014 al 04/06/2014
Taxa per gestió de residus domèstics.
del 02/05/2014 al 02/07/2014
Taxa per gestió de residus comercials.
del 02/05/2014 al 02/07/2014
Taxa per entrada de vehicles-guals.
del 02/05/2014 al 02/07/2014
Impost sobre béns immobles urbans.
3a fracció-domiciliats 01/09/2014
Impost sobre béns immobles rústics.
del 05/09/2014 al 05/11/2014
Impost sobre activitats econòmiques.
del 05/09/2014 al 05/11/2014
Impost sobre béns immobles urbans.
4a fracció-domiciliats 01/12/2014

Notícies

El pressupost 2014 segueix apostant pel servei a les persones
135 mil euros per polítiques d’habitatge i augment de la partida d’ocupació
PUNTS A DESTACAR

Els pressupostos pel 2014 es van aprovar per 10 vots (CiU i ACORD) a favor
i 7 en contra ( SI, PSC, ICV i PP) durant el ple del passat 18 de desembre.
Els comptes per aquest any segueixen
la tònica marcada per l’equip de govern
de prudència, realisme i rigor econòmic.
Tot plegat per garantir que els serveis
bàsics es poden seguir prestant i que
l’aposta pel “servei a les persones” pot
ser real. En aquest sentit s’ha augmentat la partida d’emergències socials en
la mesura que, durant el 2013, es van
haver de fer modificacions de crèdit per
cobrir les necessitats de la població més
desprotegida.
Un senyal més de l’aposta directa pels
garriguencs i garriguenques és l’augment de la partida destinada a plans

d’ocupació (més de 150 mil euros) i la
incorporació de 135 mil euros per polítiques d’habitatge. En aquest sentit
també es mantenen o s’augmenten les
subvencions per a entitats i per la gestió
de centres educatius (EBM, EMM, EME
i EMAD) i culturals (Teatre i Biblioteca).
L’oposició va criticar, durant el ple, l’immobilisme de l’equip de govern per acceptar esmenes i per no preveure partides concretes per Can Luna.
El pressupost va incorporar, fruit de la
petició ciutadana, una nova partida per
desenvolupar horts urbans.
Des de l’equip de govern es va voler remarcar “la bona salut” dels comptes garriguencs fruit d’un treball conjunt entre
ciutadania, tècnics municipals i polítics
“que han fet més amb menys”.

• Tenim finances sòlides i estables
• Es vol seguir prestant tots els
serveis bàsics
• Pressupost realitzat amb rigor
econòmic, prudència i realisme
• Pressupost total: més de 15 milions d’euros
• 150 mil euros pel Plans d’Ocupació
• 400 mil euros per emergències
i per projectes proposats per la
ciutadania
• I35 mil euros per polítiques habitatge
• Més subvencions a entitats esportives
• 3 inversions previstes: senyalització i enllumenat del municipi i
accés vianants al centre
• No incrementar pressió fiscal als
ciutadans (congelació d’impostos
i taxes)
• 0.8% del pressupost a Solidaritat
i Cooperació
• Aposta per a la tarificació social
• 3 premises: tancar amb romanent
de tresoreria positiu, complir llei de
morositat (pagaments a 30 dies) i
endeutament per sota de 110%.

El capítol d’ingressos disminueix respecte el 2013 (que va ser un any excepcional pel retorn d’avals i passiu financer) però
augmenta respecte 2012. S’ha elaborat tenint en compte els impostos i taxes, i les transferències i subvencions que ens
arriben d’altres administracions.
És a partir del que es comptabilitza d’ingressos, que es marcaran quines poden ser les despeses.
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El pressupost municipal està sempre marcat per unes despeses fixes que venen donades pel personal, el manteniment dels edificis i els contractes (ja sigui de neteja per exemple o el de la concessió de l’escola bressol). Un cop es
resta dels ingressos, es pot dissenyar en quines activitats, propostes o subvencions et gastes els diners que queden.
Com l’any passat es mantenen les subvencions a entitats (a les d’esport se’ls augmenta la partida per equiparar-les)
i es destina la major part del pressupost a aquelles àrees de “servei a les persones” (un 33%) amb més de 5 milions
d’euros. L’àrea de Territori s’emporta el 29% perquè inclou la majoria de contractes de manteniment i les inversions
previstes per aquest any. Enguany s’afegeix una partida de més de 150 mil euros pels treball tècnics dels Tremolencs
i 35 mil euros per polítiques d’habitatge.

Les 3 inversions previstes per
aquest 2014 amb una despesa de
prop de 670 mil euros aniran destinades a renovar l’enllumenat i la
senyalització del municipi i a millorar l’accessibilitat dels vianants
al centre ( millora del carrer Banys
i Calàbria). Són uns projectes que ja
s’havien pressupostat per 2013 però
que no es van tirar endavant perquè
finalment no van arribar les subvencions.
S’ha previst una partida d’inversions
generals de 450 mil euros (a decidir
durant el 2014) a la que si, tot va
com s’ha previst, s’hi podrà afegir
el romanent de tresoreria. Sembla
que aquest 2014 canviarà la llei i
aquest romanent podrà ser utilitzat
per aquells ajuntaments “que han fet
els deures” com a inversió.
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El

Consistori

Jordi Perales,
Albert Benzekry i Neus Marrodan

Josep Oliveras
Xavier Bernaldo

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

CONSULTA EL 9N2014

Un any per la història

Acord històric. Totes les forces polítiques del
Parlament de Catalunya que donen suport a
la celebració de la consulta encapçalades pel
President Mas han presentat un acord històric
al qual han arribat per fixar la data i la pregunta de la consulta. Des de CiU volem mostrar la
nostra satisfacció i emoció davant d’aquest dia
històric que dóna resposta a la voluntat que els
ciutadans de Catalunya van expressar de forma
molt majoritària a les eleccions d’ara fa poc més
d’un any. Una majoria molt sòlida. Podem dir
que aquest acord compta amb una majoria molt
àmplia del Parlament de Catalunya (87 dels 135
diputats) i que exemplifica la gran majoria que
existeix a la societat catalana a favor del dret a
decidir i de la convocatòria d’una consulta.
Pregunta és clara i inclusiva que permetrà que
tots els ciutadans puguin sentir-se representats a la consulta i expressar democràticament
la seva opinió. Tots aquells ciutadans que desitgin un canvi d’estatus de Catalunya podran
expressar-ho a la consulta com també podran
expressar-se aquells que vulguin que el canvi
d’estatuts sigui en forma d’Estat independent.
Cal fer-ho bé entre tots, per fer-ho possible.
L’acord al qual han arribat les forces polítiques
fixa que consulta se celebrarà el 9N2014, complint així amb el compromís que va adquirir el
President Mas de celebrar la consulta durant
l’any 2014.. Amb la data ja fixada, hi haurà
temps a partir d’ara perquè les institucions catalanes i les institucions espanyoles negociïn la
forma de fer aquesta consulta d’acord amb els
marcs legals existents. Cal fer-ho bé entre tots,
per fer-ho possible.
El Parlament de Catalunya s’impulsarà les iniciatives oportunes per traslladar a
l’Estat les nostres peticions per a fer la consulta.
Avui una gran majoria de les forces del Parlament de Catalunya, malgrat tenir ideologies en
alguns casos molt diferents, hem estat capaços de posar-nos d’acord amb tot allò que fa
referència al dret a decidir i a la celebració de
la consulta. Ara esperem que l’Estat espanyol
escolti el clam pacífic i democràtic del poble de
Catalunya i faciliti que pugui expressar-se a les
urnes com passarà en altres països de la Unió
Europea. Cal carregar-nos de raons i fer-ho bé,
per fer-ho possible.
Ens hauria agradat que en aquest gran acord
també hi fos el PSC. Des de CiU reiterem que
la porta està oberta per aquells que vulguin sumar-se a aquesta àmplia majoria a favor del dret
a decidir i de la celebració de la consulta.
Què volem dir en fer-ho bé per fer-ho possible?. Hi havia algunes veus que auguraven el
fracàs d’aquest procés a l’hora de fixar la pregunta, no ha estat així. Amb discreció, tenacitat,
voluntat i alçada de mires les forces polítiques
favorables al dret a decidir amb el lideratge President Mas al capdavant hem estat capaços
d’arribar a un gran acord. Hem fet les coses bé i
per això aquest acord ha estat possible. Seguim
per aquest camí. Bones Festes a tots i totes!

Per a les persones que sempre hem
cregut que la independència és la millor manera de garantir un futur com
cal pels nostres fills i permetre oportunitats que ara mateix són impossibles
aquest any és un any molt important.
És important perquè per primera vegada a la història serem convocats a
les urnes per poder decidir si volem la
independència.
Per a nosaltres això és l’expressió
bàsica de la democràcia: demanar i
consultar la opinió de la ciutadania per
decidir el nostre futur comú. Els estats
neixen d’un “contracte social”, l’expressió democràtica del qual sempre és
una votació. Sabem que això no serà
fácil, i no ens ho posaran fácil. Des del
grup municipal d’Acord Independentista estarem sempre al costat d’aquells
que defensin el nostre dret a exercir el
sufragi lliurement i democràtica.
El 2014 defensarem la democràcia
també defensant les competències
municipals. Creiem que l’estat que ens
convé, la nostra república, és un estat
on els municipis, l’administració més
propera a la ciutadania, es reforcin.
Ens mantindrem ferms devant d’atacs
i imposicions que vinguin de l’estat espanyol per acabar amb les competències municipals, i arribat el cas defensarem que en un procés de transició,
els municipis tinguin el protagonisme
que mereixem.
Amb els desitjos de superar aquesta
crisi social i nacional, i albirar un futur
millor per a tota la ciutadania garriguenca, bones festes i feliç 2014!
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Estem a punt de tancar un any 2013 amb una situació econòmica a nivell general de Catalunya pitjor
que la de l’any precedent, i tot fa pensar que encara haurà estat millor que la del 2014 vinent. La taxa
d’atur tan sols apunta una frenada del seu augment,
però no dóna pas símptomes de recuperació. Els
serveis bàsics, com ara el subministrament de la
llum, tornaran a castigar sense compassió les butxaques dels ciutadans, gràcies a les subhastes manipulades i l’invent del “dèficit tarifari” que les infames
companyies imposen al govern espanyol. Les dades del consum interior tampoc criden a l’optimisme,
i l’única solució per les nostres empreses és sortir a
l’estranger. Per acabar-ho d’adobar, l’endeutament
públic continua creixent desbocadament, provocant
encara més asfixia en els pressupostos.
Afortunadament, a la Garriga ens hem de felicitar per
la situació sanejada dels comptes del nostre Ajuntament. La prudència aplicada en exercicis i governs
anteriors, ja des del començament de la crisi, en
confeccionar els pressupostos municipals ha permès acumular uns saldos de tresoreria molt positius.
Precisament per aquesta situació econòmica sanejada, el nostre grup municipal de Solidaritat no ens
hem conformat amb una congelació de les taxes i
els impostos fixats per l’Ajuntament (IBI, escombraries ...), i ens hem posicionat a favor d’una rebaixa
d’aquests, encara que fos simbòlica d’un 5% o un
6%, per intentar alleujar l’economia dels garriguencs.
Creiem que la situació d’emergència ho requereix.
En coherència amb això, el nostre vot als pressupostos municipals pel 2014 ha estat negatiu. Però no
acaben aquí els nostres arguments. Les polítiques
de reactivació de l’economia local són pràcticament
inexistents, i les empreses no troben incentius per
instal·lar-se als infraocupats polígons de la Garriga.
La participació també brilla per la seva absència, tal
com es va demostrar el dia de la presentació dels
pressupostos per part de l’equip de govern: tan sols
9 dies abans del ple, i amb assistència de 3 persones
si descomptem regidors i periodistes. Però, segons
els nostre parer, el pitjor de tot plegat és la manca de
projecte polític que demostra l’equip de govern, i això
es reflecteix en el funcionament de l’Ajuntament, que
és el de la inèrcia del dia a dia dels seus empleats,
sense una direcció i un control en la major part de
les seves àrees. Tenim una càrrega impositiva de
les més altes de la comarca, que permet oferir uns
serveis correctes pel que fa a educació, sanitat i serveis socials, però que per contra són deficients en
infraestructures: no comptem encara amb un centre
cívic ni amb una sala de concerts, les associacions i
entitats no disposen d’un espai on poder encabir-se,
l’enllumenat és força deficient en molts punts, molts
dels nostres carrers o estan mal asfaltats o ni tan sols
ho estan, moltes voreres es troben malmeses i molts
passos de vianants no estan adaptats a minusvàlids.
L’àrea d’urbanisme és l’exemple més clar de tot això.
La seva despesa de personal no ha parat de créixer,
a pesar que els darrers anys els ingressos de la seva
activitat (impost d’obres bàsicament) s’han reduït de
manera dràstica (800.000€ el 2006 i 93.000 € el
2013). I un fet alarmant, el del cinema Alhambra, ha
posat en evidència la nul.la actuació de control dels
nostres tècnics : ha hagut de ser un paleta de l’obra
del costat qui ha avisat de les esquerdes al sostre,
que no tant sols amenacen el futur del cinema, sino
que han estat amenaçant la integritat del públic que
fins fa poc hi ha vingut assistint.
Solidaritat Catalana per la Independència – grup municipal de la Garriga
desembre 2013

Àlex Valiente
Carlos Martín

Israel Molinero
Martí Porter

Raigs d’Esperança.
Aquest dimecres s’han aprovat
els pressupostos del 2014, amb
l’únic suport de l’Equip de Govern. Des del PSC des d’un primer moment amb el debat de les
ordenances ens hem mostrat col·
laboradors amb l’Equip de Govern, intentant que aquests pressupostos 2014 fossin aprovats
amb una àmplia majoria. Però
no va haver possibilitat d’acord
ja que l’equip de govern s’hi va
negar.
Una llàstima que tenint una oposició oberta a treballar i a consensuar temes cabdals pel municipi, des de l’Equip de Govern
no s’aprofiti. Els mateixos arguments d’austeritat que proposen
pels pressupostos 2014, n’estem
segurs que se’ls oblidaran de
cara al 2015 en un any electoral.
Des del PSC seguirem treballant
perquè propostes tan importants
com les que fèiem de realitzar
un espai social que dinamitzés
la Torre del Fanal o fer arranjaments a Can Luna perquè sigui
un espai recuperat i aprofitat per
la ciutadania, siguin una realitat.
Aprofitem l’avinentesa per a desitjar-vos a tots i totes unes bones festes i que el 2014 sigui un
any ple d’optimisme!
Alex Valiente i Carlos Martin

Pressupostos: aquesta vegada, tampoc
Un any més, hem encarat els pressupostos
municipals amb l’ànim positiu d’incorporar-hi
propostes i esmenes que, al nostre entendre, poguessin millorar-los, precisar-los, prioritzar accions sobre les que estiguéssim, si
més no d’entrada, tots d’acord. Una vegada
més, malauradament, ens hem vist obligats
a votar-hi en contra. Fort de la legitimitat que
li dona la majoria, l’equip de govern ha escoltat amb més o menys interès els nostres
suggeriments i peticions –54, en aquesta
ocasió--, però no s’ha compromès, en ferm,
a tenir-los en compte. Contràriament amb
el que havia passat l’any anterior, enguany,
ni una de les nostres propostes s’ha vist reflectida en el pressupost finalment aprovat.
La nostra impressió és que el govern municipal ha trobat el que creu que és la pedra
filosofal: manteniment –sempre a la baixa,
excepte, i els felicitem, pel que fa els serveis socials-- de les despeses corrents, gestió poc ambiciosa dels ajuts i subvencions,
i abocament de totes les possibilitats reals
d’inversió en un única partida, un calaix de
sastre on anar remenant segons les necessitats del moment. En aquest sentit, més
que pressupostos nous, semblen una pròrroga dels anteriors. Creiem que no es tracta
d’uns pressupostos que responguin a una
idea de poble, a un projecte concret. Pensem que, senzillament, no hi ha cap compromís de mullar-se en cap direcció, no fos
cas que es prengués mal. No es destina cap
partida inversora concreta per Can Luna, ni
es defineix aquest equipament com a Centre Cívic; no es precisa cap partida inversora
per la Torre del Fanal, ni s’assumeix que li
caldrà un impuls de dinamització important;
es supedita la següent fase de la pacificació
del centre a l’arribada de subvencions, com
ja es va fer el 2013 amb el resultat per tots
conegut; no es contempla la vianantalització, ni l’ampliació de vorera, ni el pis únic del
carrer Samalús; no es comprometen partides específiques per cap tema que pugui
resultar mínimament incòmode, ja sigui per
aparcaments de bicicletes o per mantenir
oberta la biblioteca les tardes dels dissabtes
en època d’exàmens o el mes d’agost, però
mentrestant, per posar un exemple, baixen
les partides per al foment de la participació
ciutadana. I així successivament.
ICV la Garriga som sincers quan diem que
ens hagués agradat recolzar els pressupostos: no tenim cap ànim d’oposar-nos sistemàticament a tot el que proposa l’equip de
govern , com es pot observar fent un simple repàs a les votacions de dos anys mig
de plens municipals, on sovint han comptat
amb el nostre suport. Però tampoc se’ns pot
demanar un xec en blanc incondicional. Potser l’any que ve, si l’amenaça de les noves
lleis de les administracions locals (l’estatal i
la catalana) no ho esguerra tot ben abans,
seran més sensibles al nostre tarannà constructiu.
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• Des del nostre grup del Partit Popular al nostre municipi, al lliurament d´aquest escrit, estem just en
la setmana que l´equip de Govern,
ha d´aprovar els pressupostos municipals, uns pressupostos estèrils i
mancats de criteri : Ells anomenen
“prudència”, ja veurem.
• Tots sabem que l´any 2013, ha
estat un any horrorós, per culpa
d´aquesta crisi que no ha deixat
immune a ningú. Des del nostre
grup, dir que el Partit Popular a La
Garriga (a Catalunya i a la resta
d´Espanya), treballem perquè el
nostre País, surti de la crisi, sense
malgastar diners i sense divisions
entre Nosaltres.
• Nosaltres, els del Partit Popular,
desitgem que el 2014, sigui un
any venidor, un any on puguem
veure la llum i que l´economia comença a guanyar força.
• També veure La Garriga, la nostra
Garriga, que els seus carrers estiguin nets, que alguns amos/propietaris de gossos, siguin més cívics , que els carrers estiguin tots
il·luminats, que l´equip de Govern,
“GOVERNI”.
• Nosaltres en algunes ocasions
d´aquest any, hem detectat manca d´autoritat i passotisme.
• Fa tres mesos que demanem a
l´Ajuntament que retiressin grafits
de certs carrers del nostre municipi, però encara hi són, cas omís,
veure voreres aixecades produeix
deixadesa i mancança de serveis
bàsics, “MALA GESTIÓ”. La Garriga, té un problema i es diu “MAL
GOVERN”.
• Esperem que aquest any 2014,
entre tots els Garriguencs i totes
les Garriguenques, puguem tenir
una Garriga millor, no una Garriga
de luxe, però sí que es compleixi
amb aquests serveis fonamentals
per a la bona convivència.
• Des del Partit Popular, desitjar-vos a tots i a totes un
“FELIÇ – 2014”.

l’Agenda
1, 5 i 6 de gener

Dimecres 8 de gener

d’11 a 14 h, al local del CEG
Visita el pessebre!!!. També es podrà visitar els dimarts de 20 a 22h i
divendres de 21 a 23h.
Organitza: CEG

a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Story time: Hora del Conte en anglès! “Jack and the Beanstalk”, a
càrrec de Cambridge School.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

2, 3 i 4 de gener

Dissabte 11 de gener

de 9 a 14 h, al pavelló de Can Violí
Campus d’Hoquei
Organitza: UE la Garriga

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

Dijous 2 de gener

a les 12 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte: “Els calaixos del cel”, a càrrec d’Ada Cusidó
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 17 h, al bosc del Malhivern
Acte per fer aparèixer el mag GarriViu. Un cop surti se
l’acompanyarà en cercavila i amb una xaranga fins al campament
reial de la plaça Can Dachs
Organitza: Ajuntament de la Garriga

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 19 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
Els Pastorets de la Garriga
Organitza: Fem Pastorets

Diumenge 12 de gener

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

Dimarts 14 de gener

a les 18.30h, al Teatre el Patronat
Conferència: “Creixent importància del consell genètic”, a càrrec
del Dr. Miquel Hernández Bronchud, membre del Servei d’Oncologia de
l’Hospital General de Granollers.
Organitza: Oncovallès i FUMH

de 18 a 20 h, a la plaça de Can Dachs (en cas de pluja es farà al poliesportiu de Can Noguera)
Campament Reial i taller de fanalets
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dijous 16 de gener

Divendres 3 de gener

a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
“English at the library”: conversa en anglès. Xerrada: Maya Angelow - Conversa: Race and Identity.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

de 17 a 20 h, a la plaça de Can Dachs (en cas de pluja es farà al poliesportiu de Can Noguera)
Campament Reial i taller de fanalets
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 20h, a la Biblioteca Núria Albó
Xerrada: “Com Reduir l’Estrès amb Mindfulness”, a càrrec de
Susana Florentí i Javier Lucas.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dissabte, 4 de gener

de 9 a 22 h, al poliesportiu de Can Noguera
Torneig de Reis d’handbol
Organitza: Handbol la Garriga

Divendres 17 de gener

de 17 a 20 h, a la plaça de Can Dachs (en cas de pluja es farà al poliesportiu de Can Noguera)
Campament Reial i taller de fanalets
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 19 h, al Cafè del teatre
Presentació del llibre Warcelona, una història de violència a càrrec
de Jordi Borràs
Organitza: Cafè del teatre

al matí, a la plaça de Can Dachs
Sorteig dels 3.000 euros de l’ASIC
Organitza: ASIC

Dissabte 18 de gener

de 10 a 14h al local del C/ del Centre, nº 1 de La Garriga.
Recollida de Joguines i Roba Solidàries. També es farà el 24 i 25
de gener
Organitza: Oncovallès la Garriga

Diumenge 5 de gener

a les 17.30 h, a la plaça del Silenci (en cas de pluja es farà a l’Auditori)
Cavalcada de Reis
Organitza: Comissió de reis i Ajuntament de la Garriga

Dimarts 7 de gener

a les 20 h, a la Sala d’exposicions Andreu Dameson
Inauguració de l’exposició homenatge a Dani Soler: En DANI,
secret
[la Garriga a través de la seva càmera]. Es podrà veure fins el 26
de gener.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 18 h, a la plaça de Can Dachs
Festa de la Mitja: presentació de totes les curses que es faran el
2014
Organitza: Associació Esportiva la Mitja i Ajuntament de la Garriga

Diumenge 19 de gener

a les 7.30 h, davant de Can Queló
Resseguiment Petit Recorregut C33. Inscripcions al CEG fins el 17
de gener.
Organitza: CEG
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a les 12 h, a la plaça de l’Església
Benedicció d’animals domèstics
Organitza: Associació Els Tres tombs

Presentació del llibre: No todo sobre el autismo, de Neus Carbonell i Iván Ruiz. (Gredos, 2013) Presentació a càrrec dels autors.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 17 h, al pavelló de Can Violí
Festival anual de Patinatge
Organitza: Club Patinatge La Garriga

Dijous 30 de gener

a les 20 h, a Can Raspall (c. Banys 40)
Xerrada “La guerra civil del 1936, causes i desenvolupament” a
càrrec de Pelai Pagès.
Aquesta conferència, a càrrec de Pelai Pagès serà la primera de les
tres xerrades amb les que podreu obtenir una visió panoràmica i actualitzada de les causes i conseqüències de la Guerra Civil espanyola i el
seu desenvolupament a la comarca.
El conferenciant, doctor en Història contemporània i professor de la
Universitat de Barcelona, ens parlarà de la guerra, però aprofundirà especialment en les seves causes, de manera que puguem comprendre
fàcilment com es va gestar l’esclat d’aquest conflicte tan transcendent
per al nostre poble i el nostre país.
Organitza: Ajuntament de la Garriga.

Dimecres 22 de gener

a les 15.15 h, a Can Raspall
Píndola Formativa: “Nous hàbits de compra dels clients: crisi i
internet “ a càrrec de Susana Diaz
Organitza: APROP i FUMH

Dissabte 25 de gener

a les 19 h, a l’Auditori de la Escola Municipal de Música de la Garriga
Lliurament dels records de la 32a Mostra de Pessebres 2013, dels
premis del 9è Concurs de Fotografia de Muntanya i Natura i de la
37a Marxa de Regularitat
Organitza: CEG

Diumenge 2 de febrer

a partir de les 10.30 h, pels carrers del municipi
La Mitja Granollers-les Franqueses-la Garriga
Organitza: Assoc. Esportiva La Mitja

Diumenge 26 de gener

a les 12 h, a la plaça de l’Església
Teatre al carrer “La Garriga, a la guerra!”.
Nats Teatre, sota la direcció de Joan Monells, portarà als carrers de
l’entorn de l’església una adaptació de l’espectacle teatral de carrer
escrit per Pristins Fivallers que es va estrenar ara fa 5 anys, amb la
commemoració del 70è aniversari del bombardeig. Una visió quotidiana
de l’abans i el després del bombardeig, per entrar de cap a la història i
reflexionar sobre la tragèdia de la guerra.
de les 18 a les 21 hores, a la sala polivalent del Teatre de la Garriga
Jam Session-improvisació. Trobada diàleg de músics i moviment
per a tota persona interessada a participar-hi.
Sessió conduïda per Elena Castelar Garriga-Associació Relats de l’Alzina

Dijous 6 de febrer

a les 20:00 h, a Can Raspall (c. Banys 40)
Xerrada “L’estructura repressiva de la dictadura a la postguerra” a
càrrec de Ricard Vinyes.
El Doctor Ricard Vinyes, catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i investigador incansable, ha realitzat nombrosos
estudis i treballs, alguns tan coneguts com el que va donar origen al
documental “Els nens perduts del Franquisme”, i ha comissariat exposicions tan exitoses com “Les presons de Franco”.
Aprofundirà en les conseqüències de la guerra, particularment en els
primers anys del Franquisme i la seva política repressiva.

Diumenge 9 de febrer

a les 18 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
Compte amb el conte amb el Grup de Teatre Els Dofins
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Travessa Viladrau-la Garriga.
Organitza: Centre Excursionista Garriguenc.

a les 20:00 h, a Can Raspall (c. Banys 40).
Xerrada “El conflicte de 1936-1939 al Vallès Oriental” a càrrec de
Joan Garriga.
El Doctor Joan Garriga, historiador garriguenc, ha realitzat nombroses
investigacions a l’entorn de la II República, la Guerra Civil i el Franquisme al nostre poble, a Granollers i, en general, al Vallès Oriental.
En aquesta xerrada se centrarà precisament a donar una visió general
del desenvolupament del conflicte a la comarca i, especialment, parlarà
de les conseqüències del mateix en el nostre àmbit més proper.

Dissabte 15 de febrer

a les 19:00 h, a l’auditori de l’Escola Municipal de Música (plaça del
Silenci).
Presentació del documental “Ni perdono, ni oblido”, de Joan
Giralt.
Es tracta d’un magnífic treball de recerca realitzat a l’Institut Vil·la romana, que parla dels bombardejos franquistes i de la retirada republicana
en general, però més concretament investiga sobre una famosa fotografia de la retirada i la família que hi apareix, que havia tingut relació
amb la Garriga.

a les 19 h, al poliesportiu de Can Noguera
II Aplec de la sardana d’hivern amb les cobles Sant Jordi i els
Montgrins Hi haurà concurs de colles improvisades i piscolabis.
Organitza: Agrupació Sardanista la Garriga

Dimecres 29 de gener

a les 14.45 h, davant del Refugi Antiaeri de l’Estació
Acte institucional de commemoració del 75è aniversari del bombardeig de la Garriga. Parlaments i ofrena floral al monument, davant del
Refugi antiaeri de l’Estació, el mateix dia i hora en què es va produir el
bombardeig l’any 1939.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Vols rebre El Garric a casa?
Envia les teves dades a
oac@ajlagarriga.cat

a les 19 h, a la sala de plens
Ple municipal
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 20h. a la Biblioteca Núria Albó
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El Garric no es fa responsable dels possibles canvis en aquesta agenda

Dijous 13 de febrer

l’Entrevista
JOAN MONELLS, director de teatre.
És el director de l’obra Compte amb el conte, que Els Dofins presentaran al Teatre el 26 de gener.

“Hauria de ser normal que els nens i nenes vagin a l’Escoleta”
Joan Monells (la Garriga 1968) és home de
teatre pels quatre costats. Dirigeix, entre d’altres,
el grup Nyoca i Frec a Frec però la nineta dels
seus ulls és el grup de l’Escoleta de Teatre dels
Dofins. Amb ells comparteix espontanïetats i riures
i seran els encarregats de tancar la programació
octubre-gener del Teatre de la Garriga el Patronat
amb una obra amb missatge: el mateix que ens
porten aquest 9 nois i noies cada cop que pugen a
l’escenari.

El grup de Teatre Els Dofins porta al Teatre el Patronat, per
primera vegada, un projecte per a tots els públics. Per què
heu decidit fer aquest pas i què us ha suposat?
És una manera d’arribar a tota la població sense que necessàriament conegui al grup dels Dofins. Aquest espectacle està
pensat perquè gaudeixin els grans i els més petits amants dels
contes populars i també una mica trapelles.
Quina història expliqueu?
Expliquem la història d’una jove parella, en Manel i l’Anna, que
ha hagut de fugir del seu poble perquè han dit mentides als seus
habitants. Ara han de refer la seva vida en una casa abandonada al mig del bosc.
La sorpresa serà quan coneixen a set nois i noies que els han
abandonat. Aleshores la seva vida farà un tomb inesperat.
Els vostres muntatges sempre tenen un missatge? què
ens voleu transmetre aquesta vegada?
El missatge que es vol transmetre en aquesta obra que portem
més de nou mesos assajant, és el d’aprofita la vida i no deixis
perdre les oportunitats que t’ofereix.
L’alumnat d’ACADA i l’EME us han fet els decorats. Com us
coordineu? Heu creat un vincle entre el projecte ACADA i el
projecte Dofins? Suposa un intercanvi d’experiències entre
persones amb necessitats especials? Ha estat un repte?
I tant que ha estat un repte. Crec que han après moltes coses
a nivell emocional tots dos grups. Pels Dofins el fet que uns
desconeguts els hagin fet aquest regal els omple de felicitat i
a la gent d’ACADA els ha sorprès la generositat i la facilitat de
mostrar els sentiments que tenen els membres de “Els Dofins”.
A més de comptar amb la col·laboració de l’alumnat
d’ACADA, s’hi han afegit dos actors professionals. Què us
han aportat? Com ha anat l’experiència?
Crec que ha estat una experiència fascinant pels Dofins i pels
mateixos actors. La generositat escènica dels Dofins els ha deixat bocabadats i els Dofins amb actors professionals damunt
l’escenari han millorat, els ha donat molta seguretat.
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Els Dofins no és l’únic grup de teatre que dirigeixes al
projecte educatiu de l’Escoleta de Teatre. Com definiries
aquest projecte?
Tot el que sigui apropar el teatre a la gent ho trobo molt interessant. És molt bonic veure als nens i joves que aposten per fer
teatre amb l’Escoleta.
El meu gran objectiu és que de la mateixa manera que s’assumeix amb normalitat que els nens i nenes i joves vagin a l’escola
de música o l’escola d’art, un dia molt proper, anar a l’escola
de Teatre Municipal també ho sigui. M’agradaria que s’adonin
que serveix per enriquir l’esperit cultural i artístic de la gent de
la Garriga.
Quina és la diferència més important que et trobes en el fet
que siguin actors amateurs? I que, en el cas dels Dofins els
actors tinguin discapacitat?
La diferència és la capacitat per deixar-se anar. Els Dofins no
tenen problemes en expressar el que senten o de mostrar la
seva visió del món i això per ser un bon intèrpret és fonamental.
Les persones sense discapacitat psíquica tendim a posar-nos
traves intel·lectuals i conseqüentment expressives. El que si sabem fer és estructurar-nos a l’hora d’actuar i potser pels actors
dels Dofins és on rau la dificultat.
Heu previst seguir portant l’espectacle de gira?
Ja veurem. Amb “Compte amb el Conte” ja hem fet gireta. Fins
i tot vam estar seleccionats pel festival de teatre internacional
de Santa Coloma de Gramanet de persones amb discapacitat
psíquica i física.
Amb vosaltres, es tanca la programació tardor-hivern del
teatre. Us fa il·lusió?
I tant creiem que serem la cirereta ideal del pastís.
Pels qui no us coneguin, què els diries perquè vinguessin
el dia 26?
Si tens ganes d’emocionar-te, riure i passar una gran estona,
vine!!!. Veient els Dofins descobriràs un món que ni t’imagines
tot el que t’aportarà de positiu.
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