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En

portada

Nou servei per assessorar als joves emprenedors
Vol ser un punt de referència i un espai de contacte a la Garriga

C

Atenció als emprenedors des del 2006
L’Ajuntament de la Garriga compta, des de l’any 2006,
amb un servei d’atenció i assessorament a les persones
emprenedores que s’ofereix des de la Regidoria de Promoció i Desenvolupament Econòmic. Des del desembre
passat, aquest servei inicia una nova etapa amb la seva
participació al projecte Catalunya Emprèn de la Generalitat.

oincidint que, a finals de 2013, l’Ajuntament de la Garriga va començar a formar part del programa “Emprèn”
de la Generalitat, des de l’Àrea de Joventut s’ha posat en
marxa un projecte de foment de l’emprenedoria jove.
Aquest projecte serà un punt de referència per als joves de
la Garriga que tinguin iniciatives emprenedores i, al mateix
temps, serà un espai que afavoreixi i fomenti aquest estratègia empresarial.
Per aquest motiu, no només assessorarà de manera personalitzada a joves sinó que programarà mensualment activitats de formació, assessorament, comunicació, sensibilització i creativitat.

Els punts claus d’aquesta iniciativa són simplificar la
creació d’empreses i acompanyar-les en el seu desenvolupament, suprimir les barreres estructurals que es
trobaven fins ara i facilitar la connexió entre inversors i
emprenedors.

Fomentar l’ús de les noves tecnologies a través d’un espai
de trobada virtual, facilitar l’accés a un banc d’experiències i convocar un concurs per a emprenedors seran altres
propostes que es desenvoluparan des d’aquest servei, que
està situat a la planta -1 de la casa consistorial.

L’adhesió al projecte s’ha desenvolupat conjuntament
amb els municipis de les Franqueses del Vallès, Tagamanent, el Figaró - Montmany, l’Ametlla del Vallès i Canovelles, fruit del conveni de promoció al desenvolupament
econòmic, que es va firmar el 20 de desembre passat.

Opinió dels grups polítics
CiU: “El nou servei i l’adhesió al projecte Emprèn ens donaran noves eines per atendre de manera més personalitzada
a persones en situació de desocupació, a les que cerquen feina i als empresaris i emprenedors”.
Acord: “Apostem fermament per la implicació i l’ajut públic per fer realitat les idees i projectes de joves i adults en els
diversos programes que s’ofereixen des de la Garriga. Alhora, creiem que la fórmula també és mancomunar projectes
d’aquest tipus amb els nostres pobles veïns”.
SI: “La mala gestió de l’Ajuntament ha fet que avui estiguem parlant només del projecte Catalunya Emprèn, un projecte
senzill i petit que en prou feines en sentirem a parlar. En canvi, altres projectes de més envergadura se’ls han emportat
entitats públiques i privades, un cop més, per no fer les coses bé”.
PSC: “Dotar d’eines a la ciutadania perquè pugui plantejar-se sortides a l’atur ha de ser prioritari. Creiem que una
d’aquestes eines són els ajuts a nous emprenedors, tot i que apostem per una consignació més alta”.
ICV: “Recolzar i assessorar a la gent emprenedora és molt necessari i per tant a priori ens sembla una bona iniciativa.
Cal reivindicar, però, que no només els joves poden ser emprenedors i que per altra banda hem de dedicar un gran
esforç a la gent que no té tanta iniciativa i necessita un veritable cop de mà per trobar feina”.
PP: “Des del Partit Popular de La Garriga, volem donar el nostre suport a la iniciativa del projecte per als nostres Joves
Emprenedors, i també a les adhesions d´altres poblacions”.
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Adhesió als plans d’ocupació de la Generalitat
Permet donar feina a 9 persones durant 6 mesos

L

’Ajuntament de la Garriga segueix treballant per aconseguir
millorar el mercat de treball del municipi. A part dels Plans d’Ocupació
Municipals (POM 2014), als quals
destinaran enguany més de 150
mil euros, el consistori s’ha adherit
al Programa de Col·laboració Social (4 persones) i als Plans d’Ocupació “treball i formació 2013” (5
persones) totes dues convocatòries
del Servei d’Ocupació de Catalunya. Això ha permès donar feina a
9 persones aturades en recerca de
feina del municipi durant 6 mesos,

que alhora rebran una formació professionalitzadora que els permetrà,
també, millorar la seva ocupabilitat.
La gestió d’aquests programes es
realitza des del Servei Local d’Ocupació de l’àrea de Promoció i Desenvolupament econòmic. Aquest servei, que es troba ubicat a la planta
-1 de l’Ajuntament, ofereix una borsa de treball i recursos a la població
que es troba en recerca de feina. A
través del Club de Feina, per exemple, es fa un seguiment sistemàtic
dels usuaris i s’atenen les seves demandes, tot oferint-los informació de
la borsa i orientació.
També, des del SLO, s’ofereixen
formacions específiques i assessoraments per millorar el currículum,
preparar entrevistes de feina i reforçar algunes competències clau, com
per exemple les habilitats comunicatives.
El 2013 amb una partida de 100.000
euros es van ocupar un total de 23
persones aturades de la Garriga amb
la convocatòria de Plans d’Ocupació
Municipal (POM 2013) i el Programa
de Col.laboració Social.

Foment de l’autònom

L’entitat Sèniors per l’Assessorament Empresarial (SecotBcn) i
la Confederació de Treballadors
Autònoms de Catalunya (CTAC)
varen signar el 22 de gener passat un conveni de col·laboració
destinat a millorar i fomentar l’activitat empresarial tant dels autònoms, petites i mitjanes empreses
com la dels nous emprenedors.
La creació de noves activitats empresarials, l’assessorament per
l’enfortiment de les ja existents i
la tutorització dels emprenedors
que es convertiran en autònoms
són temes que potenciarà aquest
conveni.

S’analitzen els professionals del sector de la restauració

Zona vermella
Ja està en marxa el procés de
contractació del servei d’explotació de la zona blava, a la qual
s’incorporarà la gestió d’una nova
zona vermella del municipi. En
aquesta nova zona, que comptarà
amb 80 places als carrers Banys,
Torrent de la Sínia, Can Noguera
i Calàbria, el temps també és limitat però no caldrà abonar cap import per aparcar. Les dues zones
permetran millorar la mobilitat dels
vehicles i facilitar l’aparcament a
les zones comercials.

el Triangle; Toni Fontseré del Restaurant la Cabaña; Lídia Recolons
del restaurant cal Xavi i Josep Grau
del Bar restaurant La Plaça. Posteriorment es van fer entrevistes en
profunditat amb responsables de
diferents establiments del sector de
la restauració per acabar de recollir
i contrastar les dades de la taula de
treball. Pel mes de febrer està previst realitzar la darrera taula del projecte Apropa’t en la qual es treballarà el perfil de gestor administratiu en
el món 2.0 amb diferents empreses
del municipi.
El projecte Apropa’t ha analitzat ja
el perfil dels professionals del sector
sociosanitari i el del sector del comerç de proximitat.

Cursos de rus
El programa de formació continua
de l’ASIC per al 2014 s’engega
amb un curs de rus de 50 hores
per als comerciants associats.
Des del 3 de febrer fins al 7 de
maig els comerciants interessats
assistiran a classes impartides
per una professora nativa. El curs,
bonificat pel Consorci per a la
Formació contínua de Catalunya
mitjançant PIMEC Comerç i que
compta amb la col·laboració de
l’Ajuntament, vol facilitar la comunicació de les botigues amb els
clients russos que darrerament
ens visiten. Així l’alumnat aprendrà a presentar-se i saludar, descriure llocs i coses i a identificar
l’alfabet i la grafia russa.

Tercera fase del projecte Apropa’t

A mitjans de gener, es va iniciar la
tercera taula del projecte Apropa’t,
que vol analitzar i definir el perfil
més adequat dels professionals del
sector de la restauració, en concret
el de cambrer de sala o de menjador. En aquesta taula de treball van
participar els professionals garriguencs Toni Verjano del Restaurant
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El teatre aposta per la producció local
També hi actuaran Pep Bou i Montserrat Carulla

L

a nova programació del Teatre de la
Garriga-El Patronat aposta per la producció local “feta a casa, amb denominació d’origen” perquè des de l’Ajuntament
“creiem fermament en un Teatre que sigui
plataforma pels creadors més propers”.
Així formen part del cartell el concert del
40è aniversari de la coral Ariadna (22 de
febrer), la proposta eclèctica de Mariona
Castelar (5 abril), les obres del Grup TeaDia
Febrer
Dissabte 8
Dissabte 22
Març
Dissabte 8
Diumenge 23
Abril
Dissabte 5
Diumenge 27
Maig
Dissabte 10
Dissabte 17
Diumenge 25
Juny
Diumenge 1
Juliol
Dissabte 5

Obra

Hora

Rebufaplanetes
20 h
Pep Bou
Concert del 40è
20.30 h
aniversari de la coral Ariadna
La Via Crucis
20 h
(Homenatge a Joan Serra)
El conte de la lletera
18 h
Passarà el Temps
Distret... però no tant!!

20 h
20.30 h

Planeta i Neptú
Peyu
Avantbrass
Cabarè Parodia

20 h

Silencis

18 h

Molières

20 h

20 h
18 h

tre Esplai (27 d’abril) i Nats Teatre (5 de
juliol), el jazz d’Avantbrass dins el Festival de Jazz (maig) i, finalment, el concert
de la cantant Yolanda Sikara (1 de juny).
La nova temporada començarà el proper 8 de febrer amb un dels artistes
més consolidats del panorama internacional com Pep Bou, que presentarà
el seu espectacle de bombolles “Rebufaplanetes”. En aquest treball l’artista
català assoleix, segons els crítics, “la
combinació justa entre la precisió tècnica i l’excel.lència teatral”.
Un homenatge al desaparegut coreògraf i ballarí Joan Serra a càrrec de
la companyia Factoria Mascaró (8 de
març), dos dels concerts del Xè Cicle
de Joves Intèrprets (març-juny) i el monòleg de l’osonenc Peyu (10 de maig)
completaran una programació que
s’allargarà fins el juliol.
Com cada temporada, els més petits seguiran comptant amb les seves
propostes. La companyia de titelles
XipXap (23 de març) i el circ LOS (25
de maig) faran passar una bona estona
“a tota la família”.
Un dels plats forts de la programació és
l’espectacle Iaia (7 de juny), l’obra amb
què l’actriu Montserrat Carulla ha anunciat que es retira dels escenaris.
La venda de localitats se seguirà fent
pels canals habituals i des de l’OAC els
dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h
i dilluns i dijous de 16.30 a 19 h.
La programació de tota la temporada la
podreu trobar als equipaments municipals i al web lagarriga.cat.

Tast de cerveses
El Cafè del Teatre organitza el proper 21 de febrer un tast de cerveses
a càrrec de Fermí Cueva, productor
de Cerveses Artesanes Hort del
Barret. Per assistir-hi cal fer reserva prèvia als telèfons 653858501 o
637062160 o bé al correu cafedelteatre222@gmail.com. El preu de
la sessió és de 5 euros.
Premi Enderrock

Santalegria de la Troba Kung-Fú
ha estat considerat per la crítica
dels Premis Enderrock el millor disc
de l’any 2013 i també el millor disc
de folk i noves músiques. L’àlbum
encapçala un rànquing de 50 discos per davant del nou disc de Manel o el dels Pets. Precisament, el
grup garriguenc presenta el proper
6 de febrer Santalegria a París.
La gala de lliurament dels Premis
Enderrock 2013 - Premis de la Música Catalana es celebrarà el dia 7 de
març al Teatre Municipal de Girona.
Documental de Dusminguet

Es comença a preparar el Mercat de la Cultura
Es farà una primera reunió el 17 de febrer

L’Ajuntament ja està començant a
preparar el 2n Mercat de la Cultura
de la Garriga, que tindrà lloc el mes

de juny. Per aquest motiu ha convocat
una reunió el proper dilluns 17 de
febrer a les 19.30 h a la Sala de Plens
de l’Ajuntament.
El Mercat de la Cultura és una plataforma que ofereix a les persones artistes
i creadores l’oportunitat d’utilitzar tots
els recursos municipals per donar-se
a conèixer. La primera edició es va fer
l’any 2012 i va reunir 200 participants.
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Un documental reviurà la història
del grup Dusminguet, que va néixer
l’any 1995 a la Garriga. La banda
va arribar a ser un dels grups essencials en el desenvolupament de
l’anomenada música mestissa i referent per a les bandes del So Barcelona. El projecte, que es portarà a
terme a través del micromecenatge
vol recollirà el testimoni dels protagonistes que van formar el grup durant deu anys.

Notícies

Tornen La Mitja i la Travessa
Les dues curses es van presentar el passat 18 de gener

L

a Mitja Marató Granollers-les Franqueses-la Garriga (dia 2) i la Travessa
Viladrau-la Garriga (dia 9) tornen a marcar
l’actualitat esportiva del mes de febrer.
Pel que fa la Mitja ja té assegurada la
participació d’esportistes d’elit com el kenyà Wilson Kipsang, guanyador de l’última marató de Berlín, l’ugandès Stephen
Kiprotich campió olímpic a Londres 2012
i la campiona espanyola de mitja Marató Vanesa Veiga, entre d’altres. La prova
començarà a les 10.30 h del matí i suposarà el tall de les principals vies i carrers
del municipi.
Com sempre, paral·lament a la cursa s’organitzen diferents activitats com la festa
de presentació de la Mitja, que es va fer el
18 de gener passat, i l’acte d’homenatge
del Km. Aquest 2014 ha estat reconeguda l’aportació del mestre i esportista de
la Garriga Roque Soto dedicant-li el Km 8
situat a la rotonda del Tamayo.
D’altra banda, el proper 9 de febrer es

preveu que més d’un miler de persones
participaran de la travessa Viladrau-la
Garriga, un clàssic de la comarca. L’activitat organitzada pel Centre Excursionista
Garriguenc (C.E.G.) recorre uns 31 km de
distància pensats per fer-los en menys de
7 hores. El recorregut passa per llocs com
Sant Segimon i Collformic. El primer autocar surt a les 5.30 h de l’aparcament de la
Sínia en direcció a la Barita de Viladrau.
Allà comença la caminada que acaba a la
plaça de l’Església de la Garriga.
Durant aquest febrer també s’organitzarà, el dia 23, el Trofeu la Garriga de ball
esportiu. La competició, que puntua pel
rànquing estatal, es farà a partir de les 10
h al Poliesportiu de Can Noguera.

Les bases del concurs de Carnestoltes, al web
La Rua es farà el dissabte 1 de març a les 18 h

Carnestoltes arriba enguany el primer
cap de setmana de març amb la tradicional rua i la crema del Carnestoltes.
Les bases per participar-hi estaran al
web municipal a partir de l’11 de fe-

brer i les inscripcions es podran fer
fins el dia 24 a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament.
La rua començarà com sempre a les
18 h al Passeig, davant del Teatre, i
acabarà a la plaça de l’Església on es
llegirà el pregó i es lliuraran els premis de les diferents categories valorats en més de 1500 euros.
La celebració del Carnestoltes a la
Garriga es completarà amb el taller
per fer el Sr. Carnestoltes i el taller
de màscares, que es farà el dissabte
15 de febrer de 10 h a 13h a Can Xic
Corder i el taller de sardines, que es
farà el diumenge 2 de març de 16 h a
18 h a la plaça de l’Església.
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Guasch 25è al Dakar
El pilot de la Garriga Marc Guasch
va acabar en 25a posició el darrer
Dakar, que va començar el passat 5 de gener des de la localitat
argentina de Rosario i va acabar el
dia 18 a la població xilena de Valparaíso.
Guasch, que va ser el primer classificat de l’equip Gas Gas, va fer una
cursa ascendent remuntant més de
30 posicions des de la segona etapa fins a arribar a Valparaíso.
El pilot de la Garriga ha format equip
amb Dani Oliveras i Gerard Farrés.
Aquest és, segons els corredors,
un dels Dakars més durs dels últims anys amb un total de 8.734
kilòmetres.
Xè Cicle de Joves Intèrprets

El Cicle de Joves Intèrprets, que
arriba aquest any a la desena edició, oferirà més de vint activitats
entre concerts, conferències i projeccions des del 13 de febrer al 14
de juny.
El concert inaugural, que es farà el
dia 13 a les 20 h a l’Auditori, anirà a
càrrec del pianista Ignasi Cambra.
Nascut a Barcelona, Cambra ha
actuat a la Carneigie Hall Weill, al
Kennedy Center de Washigntong,
a les Nacions Unides de Nova York
i al Mariinsky de Sant Petersburg,
entre d’altres.
Aplec de la sardana
El II Aplec d’Hivern de la Garriga,
que es va fer el 26 de gener passat, va tornar a ser un èxit de participació. Durant la jornada es va
estrenar la sardana Cors robats
d’Enric Ortí i es van tocar les peces
dedicades al municipi “ l’Aplec de
la Garriga” i “Garriguenca”.
L’Aplec, organitzat per l’Agrupació
Sardanista la Garriga, va comptar
amb les actuacions de les cobles
Els Montgrins i Sant Jordi-Ciutat de
Barcelona.

Teatre per mostrar el neguit de la població
Desenes de persones assisteixen a l’espectacle

D

esenes de persones van assistir
a l’espectacle de Nats Teatre “la
Garriga, a la guerra”, que es va representar el passat 26 de gener als carrers
del voltant de l’església. L’obra, que es
va estrenar fa cinc anys, mostrava la
vida dels garriguencs i garriguenques
abans del fatídic esclat de les bombes
l’any 1939. Aquest va ser el primer dels
actes, organitzats per l’Ajuntament,
per commemorar el 75è aniversari del
bombardeig feixista de la Garriga. La
programació també va comptar amb
un acte institucional el dia 29, just en
el moment de l’esclat de les bombes, a
les 14.45 h, davant el refugi antiaeri de
l’estació. El 30 de gener es va iniciar un

cicle de xerrades que s’allargarà fins el
13 febrer. Se’n farà una el dia 6 a càrrec
de Ricard Vinyes, que girarà al voltant
de les conseqüències de la guerra, la
repressió i la postguerra; i la darrera,
que es farà el dia 13 a càrrec de Joan
Garriga, concretarà i explicarà com va
ser el conflicte al Vallès Oriental.
Tancarà la programació d’enguany la
presentació, el dia 15 de febrer, del
documental “Ni perdono, ni oblido”,
fruit d’un treball de recerca de Joan Giralt, alumne de l’institut Vil·la Romana.
Durant aquests dies, la façana de
l’ajuntament s’ha ambientat amb algunes imatges de la guerra i la postguerra
a la Garriga.

Es senyalitza el Casal de Rosanes
La placa dóna informació històrica i patrimonial

El Casal de Rosanes, declarat Bé
Cultural d’Interès Nacional de la

Garriga, compta amb un nou plafó
interpretatiu, La placa dóna informació històrica i patrimonial per tal
que el/la visitant pugui copsar la
importància de la casa de Rosanes
per a la Garriga, per la configuració
del paisatge del seu entorn i, fins i
tot, per la història de Catalunya. La
família Rosanes, en aquest sentit,
va tenir un paper destacat en el si
de la Corona d’Aragó. Amb aquesta senyalització també es reforça
la posada en valor de l’itinerari de
l’Antiguitat a l’edat mitjana, del qual
forma part la casa.
D’altra banda, també s’ha millorat i
renovat la senyalització d’inici dels
itineraris de La Garriga rural, al costat del Centre de Visitants, que havia estat objecte d’alguns actes de
vandalisme.
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La Garriga Rural

El projecte de la Garriga rural engega aquest 2014 amb
la consolidació de tres grans
obres. Així es preveu que durant aquest any es presenti el
documental, el llibre i l’exposició de fotografies.
En primer lloc el dia 30 de març
al Teatre de la Garriga, s’estrenarà el documental realitzat
amb materials gràfics i entrevistes realitzades a testimonis.
A l’abril hi ha prevista l’exposició de fotografies dels espais
rurals actuals i de cara a la tardor es presentarà el nou llibre
d’història de la Garriga.
La Garriga rural és un projecte
multidisciplinar creat per millorar el coneixement i la investigació històrica sobre la Garriga
com a poble rural i alhora posar
en valor i difondre els espais i
el patrimoni rurals. En aquest
sentit, durant el 2013 s’han
creat nous itineraris turístics i
s’han portat a terme jornades
de difusió com la de la verema
o la de l’oli per les que han passat centenars de participants.
Segueix el parc de bombers
Un acord entre els ajuntaments
de Figaró, la Garriga, l’Ametlla,
Cànoves i Samalús, Aiguafreda, Tagamanent i Sant Martí
de Centelles (Osona) garantirà el manteniment del parc de
Bombers voluntaris de Figaró.
El parc de Bombers voluntaris
de Figaró dóna cobertura, des
de fa més de 20 anys, a tota
l’àrea de la vall del Congost
amb importants espais boscosos als Cingles de Bertí i al
Montseny i vies amb una elevada accidentalitat com la C-17.

Notícies

Projecte d’estalvi energètic 50/50Max
Hi participa l’alumnat de l’escola Els Pinetons

L

’escola Els Pinetons ha estat escollida per la Diputació de Barcelona per participar al projecte d’estalvi energètic Euronet 50/50MAX.
L’objectiu principal del projecte és
implementar la metodologia 50/50
a diferents centres educatius durant
dos anys, creant una xarxa europea
d’escoles a favor d’estalviar energia i lluitar contra el canvi climàtic.
El projecte es desenvoluparà a 500
escoles i instituts, i 48 equipaments
municipals de 13 països diferents.
A la província de Barcelona, es farà
a 10 equipaments municipals i a un
centenar de centres educatius, entre ells, l’escola Els Pinetons.
Basat en l’experiència alemanya que

demostra la possibilitat de millorar
l’eficiència energètica implicant la
comunitat educativa, el 50/50 inclou
incentius econòmics per estalviar
energia: 50% dels estalvis aconseguits amb les mesures d’eficiència
energètica proposades per l’equip
d’alumnes són retornats monetàriament a l’escola, mentre que el 50%
restant és un estalvi net per l’òrgan
que paga les factures (en el cas dels
Pinetons, l’Ajuntament). El resultat
és que tothom hi guanya; l’escola
millora l’ús de l’energia i rep un retorn econòmic per invertir-lo en les
seves necessitats, els administradors de l’edifici tenen menys costos
energètics, i la societat es beneficia
de l’impacte ambiental.
Per portar a terme aquest projecte,
el 16 de desembre passat l’escola Els Pinetons va constituir l’equip
energètic. Aquest és l’encarregat
d’estudiar l’energia de l’escola,
prendre mesures de diferents paràmetres (consum elèctric, temperatura, lluminositat, ...), difondre el
projecte entre els companys i les
companyes i fer propostes de millora, entre d’altres.

Sardanes per a les escoles

Dins el Programa d’Activitats Culturals a les Escoles, que ofereix l’Ajuntament als centres educatius del municipi, es programarà pel 6 de febrer
l’espectacle musical ACOBLA’T. El
muntatge a càrrec de la Cobla Marinada està adreçat a alumnes de
Cicle Mitjà.
Amb ACOBLA’T els alumnes descobriran, de forma divertida i interactiva,
les particularitats de la Cobla, la formació instrumental autòctona catalana per excel·lència que destaca per la
seva gran riquesa tímbrica.
Les clares explicacions que complementen la proposta, amb la presència
de certs gags còmics, els permetran
conèixer l’evolució històrica d’aquesta
formació: podran conèixer com sonava l’antiga Cobla de Tres Quartants,
i les particularitats dels seus instruments, fins arribar a l’actual formació
establerta per Pep Ventura.
Informació al correu electrònic

El grup de Break del Casal es consolida
Van participar a la Festa dels talonaris del Casal

El grup de break del Casal de Joves,
que va néixer la primavera del 2013,
fa una crida per trobar ballarins un
cop el projecte ja s’ha consolidat.
Els Killerstep Crew volen ampliar el
seu calendari d’actuacions més enllà
de les col·laboracions habituals que
han fet fins ara com la del Shopping
Night o la darrera de la Festa dels ta-

lonaris de descompte del Casal.
El grup va néixer fruit dels cursos de
hip hop i break que s’organitzen des
del Casal i que es tornen a portar a
terme aquest semestre. El dia 3 de
febrer, per exemple, comença el taller
de DJ’s amb dj Elizondo i Josep que
es farà cada dimarts de 18.30 a 20h
i, el dia 6, el de creació de Videoclips
amb Kronik produccions, que es farà
els dijous.
La programació del Casal es completa amb el 1r Taller de Cuina No Avorrida per a Cada Dia! del cuiner Nil
Albors, que s’organitza conjuntament
amb l’entitat Mexcla’t i els diferents
cursos de cangurs, tècniques d’estudi
i de monitor de lleure.
8
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L’Ajuntament de la Garriga ofereix la
possibilitat de rebre l’actualtitat de la
Garriga al correu electrònic a través
del butlletí digital. Només cal entrar al
web www.lagarriga.cat i apuntar-s’hi.
El butlletí El Garric, a casa

El Butlletí El Garric es pot seguir rebent a casa. Només cal enviar un
correu electrònic amb les dades a
oac@ajlagarriga.cat o apuntar-se
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament.

Es necessiten voluntaris pel projecte Encaix
És un servei de col·laboració entre famílies

E

l projecte Encaix necessita voluntaris per dur a terme els diversos
serveis de suport entre famílies. La iniciativa del Consell Comarcal amb la
col·laboració dels diferents ajuntaments
es va posar en marxa l’any 2006 quan
es va detectar que hi havia famílies que
no comptaven amb el suport familiar
(avis, tiets, etc..) ni amb una xarxa social que els pogués ajudar en la cura i

atenció dels seus fills en les tasques del
dia a dia.
Encaix no proposa un acolliment sinó
que facilita un ajut concret, puntual i
transitori a una família. Els usuaris del
servei són, per exemple, matrimonis de
pocs recursos amb fills petits als qual
han hospitalitzat el pare i necessiten ajuda durant aquest període o famílies monoparentals que necessiten suport dos
dies a la setmana per portar els nens a
les activitats extraescolars.
Des del Consell Comarcal es fa èmfasis
en que són casos fàcils d’atendre amb
una xarxa veïnal i/o escolar eficient i
això pot arribar a prevenir i millorar possibles desatencions als infants.
Els interessats a col·laborar s’han
d’adreçar al Consell Comarcal (telèfon
93 860 07 00 o psocial@vallesoriental.
cat ) que són els encarregats de seleccionar les famílies voluntàries i de
fer el seguiment que correspongui a
l’experiència solidaria.

Reunió de Cooperació per planificar el 2014
Es ratificaran les bases per les subvencions

El Consell de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Garriga té previst reunir-se el proper 12
de febrer. Durant la sessió es portarà a votació l’aprovació de la partida
del pressupost 2014, es ratificaran
les bases de la convocatòria de
subvencions a projectes i es planificaran les activitats de sensibilització
que es duran a terme al municipi durant aquest any.
El Consell Municipal de Cooperació
i Solidaritat de la Garriga és l’òrgan
que vol potenciar la participació de
tots els agents del municipi relacio-

nats amb la cooperació, el desenvolupament, la solidaritat i la cultura
de la pau per potenciar la seva activitat i coordinar-la. Al Consell hi assisteixen un/a representant de cadascun dels grups que conformen
el Ple i un/a representant d’entitats
i col·lectius que fan projectes de cooperació al municipi.
L’Ajuntament destina el 0,8% del
pressupost municipal a subvencionar projectes de cooperació al desenvolupament que duen entitats del
poble arreu del món. D’altra banda,
també organitza activitats de sensibilització per explicar els motius de
la pobresa al món i la necessitat de
seguir donant suport a aquests projectes. A més, des de l’any passat
organitza formació del personal de
les entitats amb la finalitat de millorar l’elaboració dels projectes, una
activitat a la que es vol donar continuïtat enguany.
9
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Quarta edició d’Avancem

La quarta edició del curs Avancem,
que està orientat a la formació bàsica
en l’àmbit del servei domèstic, atenció i cura d’infants i grans, es va posar
en marxa el passat 10 de gener.
Les sessions permeten a usuaris
de Serveis Socials ampliar coneixements bàsics i pràctics en l’àmbit
del servei domèstic i adquirir eines
per a la recerca activa de feina.
El curs, que està organitzat per
Càrites de la Garriga amb la col·
laboració de l’àrea d’Acció Social
de l’Ajuntament de la Garriga, finalitza el 25 d’abril.
Exposició a Can Jordan

La residència per a gent gran Can
Jordan acull fins el 10 de febrer
una mostra de fotografies d’arbres
de la Garriga, organitzada pel resident Oriol Viñolas. Viñolas també
té previst organitzar-ne una altra
sobre els Beatles de l’11 de febrer
a finals de març.
Fotos d’Etiòpia

La botiga Aromes va inaugurar el
25 de gener passat l’exposició fotogràfica de Sergio Carbajo i David
Navais sobre Etiòpia. Amb el nom
Orígens és una visió d’una de les
parts més salvatges d’Àfrica, la comunitat Mursi i la remota terra dels
Suri a Kibish. La mostra es podrà
veure fins a finals de febrer.

Notícies

Mantenir nets els carrers també és responsabilitat dels propietaris de gossos
Nova campanya per recordar l’obligació de recollir els excrements dels animals

A

mb l’objectiu de vetllar pel bon
estat de la via pública, la Regidoria de Salut de l’Ajuntament
ha iniciat una nova campanya per
recordar a la ciutadania l’obligació de recollir els excrements dels
seus animals de companyia. La
seva presència als espais públics
no és una simple incomoditat i
manca de respecte per a la resta
de vianants sinó que suposa un
risc per la salubritat d’alguns punts
del municipi.
El cartell que anuncia aquesta campanya es va encarregar a l’alumnat del curs ”Assistència al producte gràfic interactiu” de l’EMAD. El
disseny escollit finalment ha estat
elaborat per l’alumna Àngels Pahissa.
A partir d’aquest mes de febrer,
es farà difusió de la campanya en
els diferents comerços i equipaments municipals, recordant la necessitat de fomentar la convivència
ciutadana i recordant que l’infracció
de l’ordenanaça GO4 suposa multes de fins a 500 euros.
Recollir i portar l’animal lligat
Tot i que la gran majoria de persones que passegen el seu gos
respecten les normes de civisme,

des de l’Ajuntament es continua
detectant la presència d’excrements de gossos en molts carrers
de la Garriga. Segons la normativa
vigent, les persones que tenen una
mascota són les responsables de
recollir els excrements dels animals
i dipositar-los en papereres o contenidors d’escombraries. A més, cal
recordar, l’obligatorietat de portar
lligat el gos.
El control de la salubritat de la via
pública és una competència municipal identificada per la Llei 18/2009,
de 22 d’octubre, de salut pública.
És per aquest motiu que l’Ajuntament vetllarà pel compliment de
les bones conductes de civisme,
especialment les de recollir els excrements de gossos. En cas de detectar que una persona no recull els
excrements del seu gos o que no el
porta lligat, es procedeix a sancionar-la. En els darrers 3 mesos, la
policia local ha identificat 5 persones infringint aquesta norma.
Cens gratuït dels animals domèstics
D’altra banda, també és obligació dels propietaris identificar amb
microxip els animals de companyia (gossos i gats) i censar-los a
l’Ajuntament. Només cal portar a
l’Àrea de Salut la cartilla sanitària
10
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de l’animal i el DNI del propietari.
És important microxipar i censar els
animals ja que, en cas de pèrdua,
es pot contactar amb el propietari
ràpidament. El cens dels animals
de companyia és gratuït al municipi
de la Garriga.
  
Espai per a gossos a la Sínia
D’altra banda recordar que des del
29 de novembre passat ja està operativa la nova zona d’esbarjo per a
gossos de la Sínia. Cal recordar
que l’espai no és un “pipican”, sols
un lloc d’esbarjo. Així, l’objectiu
d’aquesta àrea és definir una zona
tancada al centre del municipi on
els propietaris de gossos poden
deixar les seves mascotes perquè
puguin córrer i socialitzar-se amb
altres animals. Per aquest motiu l’
espai disposa de normes d’ús, com
ara l’obligació de recollir els excrements dels gossos i dipositar-los en
una paperera. Amb la recollida dels
excrements no només millorem la
salubritat d’aquest espai sinó que
protegim que aquests excrement
siguin un perill per la salut dels
gossos. També recordar als propietaris dels gossos que porten el seu
animal a aquest espai, que en cas
que detectin qualsevol incidència,
s’adrecin a l’ajuntament per poder
solucionar-la.
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Nova acció per netejar el riu Congost

La Garriga a Fitur

Es farà el dissabte 15 de febrer al matí

L

’Ajuntament de la Garriga torna a organitzar una jornada popular de neteja
dels marges del riu Congost. L’activitat, que
es farà el proper 15 de febrer, vol ser una
proposta oberta a tothom i començarà a les
9.30 h des del pont del carrer Moranta. Allà,
les persones participants s’organitzaran
en grups per netejar els marges del riu
d’aquesta zona on han quedat deixalles
força visibles després de l’actuació que es
va fer per retirar la vegetació invasora.
A la jornada, a la qual s’ha de venir amb

L’oferta
turísticopatrimonial
de la Garriga va ser present
del 23 al 26 de gener passat a
la fira internacional de turisme
FITUR. Dins l’estand de Costa
Barcelona-Catalunya, els visitants van poder informar-se
de les propostes de senderisme i termalisme del municipi.

guants i calçat de muntanya, hi poden
participar nens ja que se’ls reserven
aquells residus fàcilment identificables
com papers o ampolles d’aigua.
Es preveu organitzar un esmorzar i per
això es demana fer inscripcions prèvies a
mambient@ajlagarriga.cat o al 93 860 52 91.
Durant la primera neteja popular, que es
va fer el novembre passat, hi van participar una cinquantena de persones. Els
voluntaris van omplir de residus 16 sacs
d’1 m3.

Tarifes 2014
El ple municipal del mes de
gener va aprovar la modificació de les tarifes del servei
municipal de Taxi per a l’exercici 2014. En el mateix ple es
van aprovar els preus de la
piscina municipal per aquest
any.

Evolució de les grans obres municipals
Torre del Fanal, skate parc i pista 2 estaran en marxa aquest trimestre
nes de les terrasses i s’ha fet la rampa d’accés a la torre, que elimina les
barreres arquitectòniques.
Durant la primera quinzena de febrer
es preveu que acabin les tasques de
pintura. Un dels treballs pendents és
l’enderroc del cobert exterior.

Les tres grans obres municipals, que
s’estan desenvolupant en aquests
moments, estaran en marxa a finals
d’aquest trimestre. Així la pista 2 està
en el tram de pintar la zona de joc i
els vestuaris i ja només queda instal·
lar-hi els focus i les proteccions.

Pel que fa a la Torre del Fanal ja s’han
tancat els accessos a la segona planta, col·locat pràcticament tots els falsos sostres i s’han acabat de cablejar
les instal·lacions de la primera planta.
També s’han col·locat els suplements
metàl·lics de les finestres, les bara11
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El projecte de l’skate parc es va aturar durant uns dies per la pluja. Però
entre la última setmana de gener i la
primera de febrer es preveu formigonar tota la base per començar la
construcció de l’estructura.
A banda d’aquests tres grans projectes, l’Ajuntament realitza constantment petites actuacions de manteniment de l’enllumenat, les voreres i
els carrers, entre d’altres. A més, en
les properes setmanes s’elaborarà
un estudi per definir com i quan es
tornaran a asfaltar diferents trams de
carrers del municipi, entre els quals hi
ha el del final del Passeig.
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El

Consistori

Jordi Perales,
Albert Benzekry i Neus Marrodan

Josep Oliveras
Xavier Bernaldo

El 29 de gener de 1939, amb la guerra civil a les
acaballes i ocupada Barcelona, la Garriga va
viure un dels episodis més dramàtics –si no el
que més– de la seva història contemporània. Un
bombardeig cruel i absurd sobre una població
indefensa, un bombardeig com els que ja havien patit altres pobles i ciutats catalanes. Com
Granollers, Cardedeu, Sant Celoni o Mollet. De
Roses a Tarragona.
A 75 anys de distància, com podem gestionar
aquests fets? Com encarem la memòria que ens
han llegat les generacions anteriors i els nombrosos estudis i investigacions que s’hi han dedicat?
Un país que es vol normal i madur, políticament
conscient de la seva història, ha de ser capaç
de generar eines de reflexió i debat entorn dels
episodis més dolorosos que li ha tocat de viure.
Obviar-ne les conseqüències ens afebleix. Banalitzar-les deshonora. Tergiversar-les desqualifica
a qui ho gosa. Voler ignorar aquests fets –amb
malvolença o sense– no n’amaga els ressons
que ens arriben fins avui, a vegades en forma
de dolls verbals desbocats, d’altres amb paral·
lelismes grotescos, i alguns, en fi –pocs–, diríem
que no val la pena ni esmentar-los.
La convulsió que van viure els garriguencs el
29 de gener de 1939 va ser terrible. Unes 120
bombes de 50 kg van ser descarregades per
cinc avions italians Savoia S-79. Van matar 15
persones. Van destruir cases i famílies. Unes rajoles a terra, amb la data i la silueta d’una bomba,
ens recorden, des de fa uns anys, els llocs on
van impactar.
S’han localitzat i tenim les fotografies aèries fetes
pels mateixos avions que testimonien l’esclat de
les bombes. Contemplar-les provoca feredat. No
és l’únic testimoni documental, però sí un dels
més corprenedors. Escoltar la gent gran –aleshores infants– que encara pot i en vol parlar t’esgarrifa el cos. Aviat, generacionalment, no ens
quedarà ningú que en guardi memòria biogràfica.
Ens queda, sí, el refugi antiaeri, construït el 1938,
al costat de l’estació de tren, que va quedar completament destrossada. Un refugi que alhora és
al·legoria i metàfora de la memòria col·lectiva
que guarda, de les vivències que hi van tenir lloc.
És un espai de memòria i de dignificació. És arqueologia de guerra, com el camp d’aviació de
Rosanes, també museïtzat, en un paratge que
va veure el darrer gran combat aeri de la guerra.
A la Garriga, doncs, tenim un patrimoni històric
que ens parla de la guerra civil i les seves conseqüències, un patrimoni que no es pot contemplar
aïlladament i que ha estat estudiat amb profusió
i detall per historiadors que al llarg dels anys han
anat establint la seqüència i relat d’aquest episodi, posant-lo en el context de l’engranatge bèl·lic
i la seva lògica mortífera. 75 anys de la fi de la
guerra i de l’inici d’un exili dolorós. També d’un
exili interior, fet de silencis, de por i de repressió.
L’1 de febrer entraven les tropes franquistes al
nostre poble.
Per totes aquestes raons, entre el 26 de gener i
el 14 de febrer, la Garriga commemorarà aquest
fets –vegeu www.visitalagarriga.cat. Perquè
la Història ens interpel·la i ens posa davant del
mirall. Per justícia, per rebel·lia i per dignitat. Per
vergonya d’uns fets que mai no haurien d’haver
succeït. Perquè, com va escriure el poeta Iehuda
Amikhai, “una bala de vegades travessa/ el cos
d’un home i fereix també/ la terra que el sostenia”.

Durant les últimes setmanes estem veient com el procés que viu el nostre país
ens obliga a observar la realitat més enllà de les normes que fins ara han regit la
política catalana. Les sigles dels partits
ja no són un referent clar. La voluntat del
poble posa en perill cadires de poder i
això posa nerviosos i deixa en ridícul a
alguns dirigents.
Els díscols del PSC ens han demostrat
que les posicions oficials no sempre són
les reals i que el procés farà que totes les
formacions polítiques es vegin afectades
pel que, en definitiva, és real. Geli, Elena i Ventura no són independentistes,
no ens enganyem, però la seva actitud
envers la consulta ha posat en crisi la
direcció de Pere Navarro. L’actitud dels
díscols ha provocat que la premsa es
fes ressò que el PSC no és només la
Barcelona i voltants. L’ala catalanista
del partit socialista ha estat arraconada
i menystinguda, sempre posant per davant els tants per cent per sobre de la
realitat del país. El PSC ha passat de ser
el partit socialista de Catalunya a ser el
partit socialista a Catalunya. Així els hi
va. Les baixes anònimes són notables i
alguns membres amb càrrecs de renom
han deixat les seves funcions als òrgans
del partit .
Per molt que la direcció del partit ho
vulgui amagar, un terç dels alcaldes del
PSC són a l’AMI. Segons el diari ARA
,72 alcaldies de les 204 que té el PSC.
D’aquestes 72 alcaldies, 44 governades
per majoria absoluta. Però en Pere Navarro segueix negant la majoria: “ no hi
ha discrepàncies de fons “ declarava fa
poc. És, si més no, curiós que la direcció
de Nicaragua negui l’estat propi, posi tots
els impediments en forma d’excuses formals (primer van dir que s’abstindrien a
tot, desprès que havia de ser legal; quan
es demana de forma legal tampoc ho veuen clar...) i que a les seves files tingui un
35% d’alcaldies independentistes.
La votació de la declaració de sobirania està arribant als municipis. Aquesta,
unida a tot el moviment generat pels
díscols, està posant de relleu que hi ha
un forta discrepància entre la direcció i
el territori. Sovint podem veure com a
través de les maneres antigues de fer
política, els regidors del PSC garriguenc
defensen el dret a decidir en articles i voten en contra de propostes que es fan
als plens al·legant sempre petiteses per
no donar-hi suport. Quo Vadis PSC La
Garriga?

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

Ocupació, formació i empresa
En temps de crisi, el nostre grup municipal creiem que cal que l’Ajuntament de la
Garriga posem les bases per recuperar
l’economia local i situar-nos en els primers
llocs de la graella de sortida dels municipis
un cop s’acabi aquesta crisi. Per fer-ho, un
dels eixos prioritaris de l’acció del govern
municipal és l’àrea d’Hisenda i Promoció
econòmica, que tanca un 2013 amb uns
resultats creiem que força positius.
L’acció de l’àrea es basa en tres eixos:
l’ocupació, la formació i l’empresa amb
l’objectiu de donar servei a les persones
en situació de desocupació, a les persones
en procés de recerca per millora professional, als empresaris i als emprenedors.
Per atendre de manera mes correcte i donar millor serveis als usuaris, l’ajuntament
ens hem adherit conjuntament amb municipis veïns al programa Catalunya Emprèn
de la Generalitat, que es basa en un model
complert d’assessorament a emprenedors.
Un assessorament personalitzat que es
durà a terme al nostre municipi, amb accions de sensibilització i formació per a
nous emprenedors i amb un seguiment i
consolidació de l’empresa fins 3 anys del
seu inici. Per dur-ho a terme l’ajuntament
destinarem 35.000 euros a aquest projecte. Volem que aquest siguin un punt de
trobada referencial de totes les persones
que vulguin crear o fer créixer la seva pròpia empresa. L’esperit emprenedor esdevé
una circumstància i un element de major
pes cada dia que, sens dubte, contribueix
a la creació d’ocupació.
En l’àmbit d’ocupació l’ajuntament oferim
el Servei Local d’Ocupació (SLO), el Club
de la Feina o la Borsa de Treball. Són
serveis d’assessorament per a la recerca
d’una feina. Actuem d’intermediaris entre
les empreses que necessiten incorporar
professionals i les persones que cerquen
feina o volen canviar d’ocupació.
L’acció es complementa amb programes
d’orientació, inserció i plans d’ocupació (el
2013, 23 persones van treballar durant sis
mesos en els plans d’ocupació locals destinant-hi 100.000 euros).Per l’any 2014, i
vistos els bons resultats dels plans d’ocupació, des de l’ajuntament hem incrementat la dotació econòmica fins a 150.000 euros que ens permetran donar feina a més
de trenta persones de la Garriga que per
la situació de crisi estan vivint una situació
complexa sense feina o sense subsidi.
Aquests plans s’adrecen a persones aturades del municipi que, mitjançant una contractació laboral, duran a terme actuacions
de caràcter temporal i d’interès general i
social a la Garriga. Un altre dels objectius
del programa és que les persones participants adquireixin experiència professional
i millorin la seva ocupabilitat.
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Àlex Valiente
Carlos Martín

Els Secrets d’en Dani són part
dels nostres records.
Fa uns dies es van estrenar la exposició En Dani Secret, una retrospectiva de la Garriga a partir de la
càmera d’en Dani Soler, un garriguenc incansable, vinculat al teixit
social del nostre municipi.
Aquesta exposició que ha estat impulsada per les tres filles d’en Dani,
la Meritxell, la Laura, la Natàlia i la
seva dona, la Paquita i a partir d’un
Verkami, van demanar l’ajuda de la
gent que ha pogut col·laborar per
ensenyar algunes de les imatges
que en Dani va poder recollir a partir de la seva càmera de fotografia.
Molts haurem descobert records
de la nostra infantessa al visitar
la exposició que s’ha fet a la Sala
d’Exposicions Andreu Dameson,
els cursos de natació a la Piscina
del Blancafort, la transformació
del nostre municipi, els records de
l’antic camp de futbol, o les visites
quan acabàvem l’escola a la Edelweiss, buscant si era cert allò dels
fantasmes que molts nens de la
nostra edat havien vist.
La vida d’en Dani ha estat bolcada a dos de les seves grans passions. La seva família i la Garriga.
Un recull del seu treball era necessari, perquè els Secrets d’en Dani,
aquells que només sabien les seves càmeres i ell, són els records
de molts garriquencs i garriguenques.
Per tot això, pel seu treball incansable a peu de carrer, allà on passen
les coses interessants, per la seva
tasca encomiable i la seva lluita per
a tirar endavant els projectes d’esquerres a la Garriga, avui volíem
que aquestes poques ratlles que
ens cedeixen al Garric, siguin per
tu. Perquè la política deixa pas al
seny i el seny està reflectit en persones com tu, Dani.
El teu Secret. Els nostres records.

Israel Molinero
Martí Porter

Piles carregades
Encetem l’any amb les piles carregades. Ens farà falta energia, perquè el
2014 serà un any important a tots els
nivells. A nivell local, seguirem fent
una oposició constructiva però ferma,
seguint amb atenció aspectes de la
gestió que fa l’actual equip de govern
que creiem millorables, pressionant
perquè es facin efectives propostes
nostres que han rebut el seu recolzament teòric i aportant, sempre que
ens sembli convenient, els nostres
punts de vista sobre la vida del municipi. Procurarem que es realitzin les
moltes obres de manteniment i millora
de la via pública que segueixen pendents; vetllarem per tal que la tarifació
social de l’EMAD i l’EMM siguin una
realitat ben aviat; demanarem que els
processos de recuperació de la Torre
del Fanal i de Can Luna comptin amb
un procés de participació ciutadana
digne d’aquest nom; insistirem sobre
la necessitat de redefinir determinats
aspectes de la gestió de les piscines
municipals i d’iniciar seriosament les
feines que han de culminar en la tan
necessària nova comissaria de la policia local, etc. En definitiva, treballarem per contribuir a fer de la Garriga
el poble socialment avançat que tots
desitgem.
Tot això passarà, però, en un context
nacional transcendental (consulta del
9 de novembre: s’ha de fer!), amb un
govern de la Generalitat poc decidit a
combatre la creixent desigualtat entre catalans, amb un govern central
farcit de nostàlgies franquistes (recentralització, unionisme exacerbat,
llei educativa, llei de l’avortament, llei
de seguretat, segona reforma laboral,
política anticultural i un interminable
reguitzell de normes conservadores,
repressives i privatitzadores), i amb, a
l’horitzó, unes eleccions europees que
sovint estimulen poc l’electorat, però
que defineixen, en gran mesura, les
tendències i realitats internacionals.
A Europa també, serà indispensable
que la gent participi, i més important
que mai que l’electorat d’esquerres
sigui capaç de fer front al tsunami ultraliberal. Aquest 2014 us convidem a
ser agents actius del canvi, i a participar en la política local, nacional, estatal i europea. Tots ens hi juguem molt!
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• Des del Partit Popular, a dia d’avui
la complicitat dels Ajuntaments per
ajudar a “no legitimar un procés
que no només busca la il·legalitat,
sinó que promou la tensió social i
la desviació dels problemes reals
dels ciutadans.
• En aquest sentit,” cedir un espai
Municipal o no, és una qüestió de
voluntat política”, “cap ordenança
obliga a l’ús privatiu d’un espai Municipal per fomentar el separatisme
polític o la insubmissió fiscal.
• Les accions promogudes per l’Assemblea Nacional Catalana, entren
en contradicció amb les disposicions de l’Estatut de Catalunya, que
proclama que “Catalunya, com a
nacionalitat, exerceix el seu autogovern constituïda en Comunitat
Autònoma d’acord amb la Constitució i amb aquest Estatut, que és
la seva norma institucional bàsica” i
disposen que “la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció d’altres impostos de l’Estat recaptats a
Catalunya, corresponen a l’Administració Tributària de l’Estat”.
• Una cosa és admetre el que diu
l’Estatut article 204. Que l’Estat i la
Generalitat permetin la presentació
i la recepció a les oficines respectives de les declaracions i la resta de
documentació amb transcendència tributària que hagin de produir
efectes davant l’altra administració,
amb vista a facilitar el compliment
de les obligacions tributàries dels
contribuents. Però altre cosa és liquidar els impostos estatals amb la
Generalitat. Això contradiu el que
diu l’Estatut de Catalunya, que requereix en tot cas un acord previ
amb l’Estat.
• Cedir locals per promoure accions
d’aquesta naturalesa entra en contradicció amb el compromís de respectar i fer respectar la Constitució i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
• Des del Partit Popular volem que
no es contribueixi a generar una
falsa idea de legitimitat que només
portarà decepció i tensió social.
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l’Agenda
Dissabte 1 de febrer

a les 12 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte: “Contes i altres llaminadures”, a càrrec d’Oriol Bargalló.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dissabte 8 de febrer

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

Diumenge 2 de febrer

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

a les 17 h, a l’Església Parroquial St. Esteve
Concert de la Candelera
Organitza: l’Escolania Parroquial St. Esteve 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 10.30 h, pels carrers del municipi
La Mitja Granollers-les Fransqueses-la Garriga
Organitza: assoc. Esportiva La Mitja

Del 3 al 7 de febrer

de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h i divendres, de 10 a
13 h a l’Oficina de Català
Inscripcions als cursos de català per a adults: bàsic 2, elemental 1,
elemental 3, intermedi 3, suficiència 1 i Parla.cat
Organitza: Oficina de Català de la Garriga

a les 18 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
Rebufaplanetes amb Pep Bou. Espectacle familiar
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dilluns 3 de febrer

de 16 a 17.30 h, al Casal de Joves
Inici curs Hip Hop comercial
Organitza: Casal de Joves
de 18.30 a 20 h, al Casal de Joves
Inici Curs d’Auxiliar de Puericultura (Cangurs)
Organitza: Punt d’Informació Juvenil

Diumenge 9 de febrer

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 4 de febrer

de 17h a 18 h, al Casal de Joves
Inici del taller de DJ’s amb dj Elizondo i Josep
Organtiza: Casal de Joves

a les 5.30 h, des la Sínia
43a Travessa Viladrau-la Garriga. Sortida dels primers autocars
Organitza. CEG

a les 18.30 h, al Teatre El Patronat.
Conferència”Sobirania i justícia en el nou Estat Català”, a càrrec
del magistrat Il·lm. Sr. Santiago Vidal i Marsal . Entrada lliure.
Organitzen: Assemblea Nacional Catalana i Aula de la Universitat a
l’Abast de la Fundació Universitària Martí l’Humà.

Del 10 al 22 de febrer

de 10.30 a 13.30h i de 16.30 a 20h, al local del carrer del Centre núm.
1 de la Garriga
Tómbola Solidària
Organitza: Oncovallès

a les 20.30 h, al Casal de Joves
Inici del curs “Cuina no avorrida per a cada dia”
Organitza: Projecte Mexcla’t

Dimecres 12 de febrer

Dimecres 5 de febrer

de 19 a 20h, al Casal de Joves
Inici del Monogràfic de Beat box
Organitza: Casal de Joves

de les 16.30 a les 18 h, al Casal de Joves
Inici del curs Tècniques d’estudi
Organtiza: Casal de Joves

Dijous 13 de febrer

a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Story Time: Hora del Conte en anglès! “Five minutes’ peace.”
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 20 h, a l’Auditori
Concert a càrrec del jove
pianista Ignasi Cambra.
Xè Cicle de Joves Intèrprets
Organitza: Escola Municipal de Música

Dijous 6 de febrer

a les 18.30 h, al Casal de Joves
Inici del curs creació de Videoclips amb Kronik produccions
Organitza: Casal de joves

a les 20 h, a can Raspall
Xerrada “El conflicte de 1936-1939 al Vallès
Oriental” a càrrec de Joan Garriga
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 20 h, a can Raspall
Xerrada “L’estructura repressiva
de la dictadura a la postguerra” a
càrrec de Ricard Vinyes
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 20 h, a la Biblioteca Núria Albó
Presentació del llibre: El blog de la Natàlia, de Marta Alerm.
(Editorial El Toll). Presentació a càrrec de l’escriptora garriguenca Núria
Boltà i Vilaró i de la mateixa autora.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres 7 de febrer

a les 18.30 h, a Can Ramos
Xerrada: El sexenni revolucionari i la r
estauració borbònica (1868-1931).
Organitza: FUMH

Divendres 14 de febrer

a les 18 h, al Casino
Disco Lover’s. Disco jove des de 1r d’ESO fins 4rt d’ESO punxaran
els dj’s del Taller de dj
Organitza: Casal de Joves
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Dissabte 15 de febrer

Divendres 28 de febrer

de 10 h a 13h, a Can Xic Corder
Taller per fer el Sr. Carnestoltes
i taller de màscares
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 22 h, al local del CEG
Projecció de l’audiovisual “Primera expedició catalana a cims
de l’orient mitjà (Expedició GAM del 1960)” a càrrec de Xavier Illa
Organitza: CEG

a les 19 h, a l’auditori de l’Escola Municipal
de Música (plaça del Silenci):
Presentació del documental “Ni perdono,
ni oblido”, de Joan Giralt.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dissabte 1 de març

a les 9.30 h, al pont del carrer Moranta
Neteja Popular del riu Congost. Esmorzar popular
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 18 h, al Casal de Joves
Sessió de cinema amb “Zombies party”
Organitza: TERRORÍFICS

a les 16 h, al Casal de Joves i la Plaça Can Dachs
CARNAVAL “ZOMBIE WALK”. Els Joves del Túnel del Terror
organitzaran una comparsa de zombies oberta, s’encarregaran de
maquillar a tothom que vulgui durant 2 hores a la plaça de Can Dachs.
Organitza: “Joves del Terror”

Dilluns 17 de febrer

a les 19.30 h, a la sala de Plens
Reunió sobre el Mercat de la Cultura
Organitza: Ajuntament de la Garriga

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

Divendres 21 de febrer

Diumenge 2 de març

a les 20 h, al Cafè del Teatre
Tast – maridatge de cerveses a càrrec de Fermí Cueva, productor
de Cerveses Artesanes Hort del Barret. Cal fer reserva prèvia
als telèfons 653858501 o 637062160 o bé escriviu-nos un mail a
cafedelteatre222@gmail.com. Preu: 5 euros.
Organitza: Cafè del Teatre

a les 12.30 h, davant del Teatre de la
Garriga - el Patronat
SWING! Concert-ball-vermut
Organitza: The Impresentable Hoppers la Garriga
de 16 h a 18 h, a la plaça de l’Església
Taller de sardines de carnestoltes
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dissabte 22 de febrer

a les 19 h, al Teatre de la Garriga- El Patronat
Concert del 40è aniversari de la Coral Ariadna
Organitza: Ajuntament de la Garriga

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

Diumenge 23 de febrer

de 10 a 21 h, al Poliesportiu de Can Noguera
Campionat de ball esportiu     
Organitza: Interdansa

Dilluns 03 de març

Skiada Joves 2014! a partir de 14 anys. Apunta’t!
Organitza: Casal de Joves

Divendres 7 de març

a les 18.30 h, a Can Ramos
Xerrada: El catalanisme polític.
Organitza: FUMH

durant tot el dia, a la plaça de Can Dachs
Fira de la Botifarra
Organitza: Ajuntament de la Garriga

de les 18 a les 21 hores, a la sala polivalent del Teatre de la Garriga
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

Dimecres 26 de febrer

a les 19 h, a la sala de Plens
Ple municipal
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 19.30h. a la Biblioteca Núria Albó
Club Lectura Confidències d’una reina.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Vols rebre El Garric a casa?

Dijous 27 de febrer

Envia les teves dades a
oac@ajlagarriga.cat

a les 20 h, a la Biblioteca Núria Albó
Xerrada Club de Lectura amb Teresa Sagrera, autora del llibre
Confidències d’una reina.
Organitza: Biblioteca Núria Albó
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El Garric no es fa responsable dels possibles canvis en aquesta agenda

Dissabte 8 i Diumenge 9 de març

l’Entrevista
JOAN GIRALT, autor del documental “Ni perdono, ni oblido”.
El presentarà el proper 15 de febrer a les 19 h a l’Auditori dins dels actes de commemoració del 75è aniversari del bombardeig.

“Hi ha fets que no podem oblidar, si no volem repetir-los”
Joan Giralt ha combinat dues de les
seves passions –la història i l’audiovisualper realitzar el seu treball de recerca de
batxillerat, un documental sobre l’exili.
Per portar-lo a terme, Giralt es va entrevistar
amb una desena de persones de diversos
punts de Catalunya, la Franja i el sud de
França.

Quan i per què vas decidir fer aquest treball?
Aquest documental és el treball de recerca de Batxillerat.
Com que aquest és de temàtica lliure vaig decidir fer-lo
sobre algun tema que m’agradés com ara la història.
Per què el format documental? Creus que arribarà a
més gent?
Vaig decidir fer el treball en format audiovisual perquè tinc
pensat estudiar Comunicació Audiovisual ja que sempre
m’ha agradat tot el món de l’edició audiovisual. En cap
moment vaig pensar en fer un documental amb l’objectiu
d’arribar a més gent, em pensava que només el veuria la
gent més propera a mi i els professors. No m’esperava
poder-lo ensenyar a Granollers i a la Garriga.
Quines fonts vas utilitzar?
Vaig consultar molts llibres que parlaven de la Guerra Civil
Espanyola i de la Retirada en general. També vaig moure’m molt per trobar gent amb qui poder parlar cara a cara
per preguntar exactament el que buscava. Així doncs em
vaig posar en contacte amb els historiadors Joan Garriga i
Assumpta Montellà, que em van explicar tot allò relacionat
amb els refugiats al Vallès Oriental i a la Garriga. També
vaig entrevistar a Ripoll al periodista Antoni Llagostera junt
amb dos testimonis directes de més de 80 anys com el
Xavier Anton Bofill o la Pepeta Fajula. Caldria mencionar
també altres entrevistes que vaig fer al Lluís Basaganya,
la Margarida Planell, l’Ernesto Baringo i el José María Maldonado, tots ells inclosos al documental.
I el material gràfic?
Un cop ja vaig tenir clar què volia dir gràcies a la informació recollida vaig començar a buscar material audiovisual
de l’època per enriquir el meu documental i per tant vaig
haver de trucar a diferents arxius històrics. També evidentment vaig buscar per internet molt material fotogràfic i audiovisual que m’ha resultat de gran utilitat.
Quina història expliques en el documental?
Explico la història d’una família que apareix en una de les
fotografies més famoses de la Retirada de 1939. Aquesta
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la formaven Mariano i Pilar, els pares, junt amb Amadeo,
Alícia i Antonio, els tres fills. Arran d’un fort bombardeig el
novembre de 1937 a Montsó, el poble aragonès on vivia la
família, aquesta es va veure obligada a marxar del poble
ja que l’Amadeo i l’Alícia van quedar greument ferits i la
mare va morir.
Quina relació tenen amb la Garriga?
A partir d’aquí el pare i el tres fills van recórrer Catalunya durant el 1938, fent escala a la Garriga. Després van
seguir fins a Ripoll i Camprodon fins a creuar la frontera
francesa junt amb altres centenars de milers de refugiats
el febrer de 1939. Partint d’aquesta tràgica història segueixo els passos d’aquesta família des de Montsó fins a
arribar a Prats de Molló, el primer poble francès on van
arribar, un cop creuada la frontera. També amplio molt
els fets partint de l’anècdota de la fotografia de manera
que el documental parla de tota la retirada republicana
en general.
Tens alguna anècdota per explicar?
La més significativa és la d’haver pogut parlar amb un dels
protagonistes de la fotografia, l’Amadeo Gracia. També
podria mencionar el fet de que gràcies a l’ajuda d’una de
les entrevistes del documental, la Margarida Planell, vaig
trobar el lloc exacte on va ser feta la fotografia el febrer
de 1939. I no sé si és exactament una anècdota però el
que sí que m’agradaria dir és que m’ha agradat molt fer
aquest treball malgrat que també m’ha comportat nervis i
tensions quan no trobava prous entrevistats, ni el material que necessitava, quan veia que el temps se’m tirava a
sobre, etc.
Què en podem aprendre d’aquesta història?
Sobretot intento plasmar la duresa de la retirada del febrer
de 1939 on mig milió de gent normal i corrent, la majoria
innocent, va haver de viure uns fets injusts que en gran
part els hi van destrossar la vida. El títol del documental
“Ni perdono, ni oblido” també té relació amb el que em preguntes ja que crec que hi ha fets, com aquests, que els
hem de tenir presents si no volem repetir-los.
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