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S’aproven els pressupostos municipals del 2015

La modernització de l’enllumenat, un dels projectes d’aquest any

E

ls pressupostos per a l’exercici
2015, aprovats al Ple del passat
17 de desembre, sumen un total de
15.507.543 euros i preveuen, entre
d’altres projectes, la modernització de
l’enllumenat públic (250.000 euros),
la creació de nous plans d’ocupació
(150.000 euros) i un nou contracte de
manteniment dels parcs i jardins de la
Garriga (300.000 euros).
Altres novetats dels pressupostos són
un increment en els ajuts de menjador
escolar, la restauració de la Doma,
millores en el servei informàtics de
l’Ajuntament i una previsió de 185.000

per a inversions generals al municipi
Estabilitat
Segons ha explicat l’equip de govern,
les finances municipals són sòlides i
estan estabilitzades, a pesar de la disminució del finançament extern, que
ha fet que el pressupost d’aquest any
sigui lleugerament inferior al de l’any
passat. Actualment la Generalitat deu
1.300.000 euros al Consistori que, alhora, rep menys subvencions d’altres
administracions.
Tot i això, les finances són estables i
asseguren la cobertura dels serveis
bàsics a la ciutadania i les polítiques

socials. Un altre indicatiu del bon funcionament financer de l’Ajuntament
es troba en els pagaments a les empreses proveïdores, que es fan en un
termini inferior als 30 dies que marca
la llei.
Votacions
Els Pressupostos Municipals es van
aprovar al Ple del 17 de desembre per
12 vots a favor (CiU, Acord i PSC) i
5 vots en contra (SI ,ICV i PP). Podeu trobar més informació sobre les
posicions dels diferents grups polítics
als articles d’opinió que conté aquest
butlletí.

Opinió dels grups polítics:
CIU: “Els pressupostos 2015 segueixen garantint, com al llarg de tota la legislatura, el nostre compromís amb
les polítiques socials i econòmiques, la millora de la qualitat de vida del nostre poble, i l’estabilitat financera de
l’Ajuntament.”
Acord: “Els pressupostos són l’eina que tenim per a poder atendre totes les necessitats del nostre municipi i dels
nostres conciutadans; i els del 2015, malgrat l’any electoral, mantenen les prioritats de la legislatura: les persones,
la promoció econòmica i el territori.”
SI: “Votem no als pressupostos per l’any 2015, però també no a un govern municipal que no escolta, manté els
impostos més alts de la comarca, i que després de tres anys encara no sap què vol dir Participació.”
PSC: “Els socialistes de la Garriga, considerem un encert l’aposta per Plans d’Ocupació i apostes per la reforma de
la Torre del Fanal i de Can Luna. Aquests plans d’Ocupació comportaran que molts garriguencs surtin beneficiats
i per això vam recolzar-los.”
ICV: “Els pressupostos d’enguany són absolutament continuistes, sense inversió, sense propostes noves, decebedors. Res perquè can Luna comenci a esdevenir equipament cívic i social, res per reformar més carrers del centre,
res més per al casal popular de la Torre del Fanal, res per avançar en la tarifació social. Falten ingressos, sí. Però
també falta criteri, valentia, empenta i imaginació.”
PP: “Los presupuestos del 2015 de CIU y Acord: Unos presupuestos estériles y continuistas, sin participación
ciudadana y argumentando que no recibieron propuestas. Esto es lo que tenemos en La Garriga. Resignación”
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Notícies

Els pressupostos, en xifres

Criteris d’elaboració dels ingressos:
- Ajustar al màxim la previsió d’ingressos aplicant el principi de prudència
- Pressupostar els ingressos reals
- És una previsió

Criteris d’elaboració dels ingressos:
- Racionalitzar les despeses
- Despeses ajustades a la realitat
- Augment de l’esforç inversor (tot i la reducció d’ingressos) per a la millora del municipi
- És una previsió
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150.000 euros per a plans d’ocupació
Feina per a 50 persones, des del 2011

D

urant l’any 2015 es convocaran nous plans d’ocupació a
l’Ajuntament de la Garriga i s’hi destinaran 150.000 euros del pressupost municipal. Des de l’any 2011 l’Ajuntament
ha donat feina a una cinquantena de
veïns i veïnes en situació d’atur, tant a
través de plans d’ocupació propis com
de programes subvencionats per la
Generalitat.
Els plans s’adrecen a persones aturades del municipi que, mitjançant una
contractació laboral de sis mesos,
duen a terme actuacions de caràcter
temporal i d’interès general i social a

la Garriga (construcció d’obra pública,
lampisteria, neteja viària, suport informàtic, gestió administrativa, educació...). Un altre dels objectius és que
les persones participants adquireixin
experiència professional i millorin la
seva ocupabilitat.
Una de les últimes convocatòries ha
estat la del mes de novembre, en què
s’han contractat quatre treballadors
per fer treballs a la via pública i petits
arranjaments en edificis municipals.
Alhora, els beneficiaris rebran un curs
de formació de 90 hores amb certificat
de professionalitat.

Formació en xarxes
El projecte de formació en xarxes socials i TIC’s, impulsat
per l’Ajuntament i que va començar al març, ha tancat l’any
amb un total de 280 assistents
i una molt bona valoració per
part d’alumnes i organització.
Durant aquests mesos s’han
organitzat píndoles formatives sobre Facebook, Linkedin, Twitter, bio currículums i
blogs.
Aquest projecte té el doble objectiu de formar persones en
l’ús de les xarxes socials i les
TIC per utilitzar-les com a recurs, tant en la recerca de feina
com per a desenvolupar una
idea emprenedora. S’ha demostrat que el coneixement i,
sobretot, l’ús de les xarxes socials per a la recerca de feina,
condiciona en positiu la qualitat
d’aquesta recerca augmentant
les possibilitats d’èxit, doncs
es fa evident que utilitzar Facebook o Twitter amb aquest
objectiu obliga a les persones
a estar actives, amb tot el que
això suposa.

El servei d’emprenedoria, a Twitter
Nova eina per a persones emprenedores

Amb l’objectiu d’oferir continguts
de qualitat a les persones emprenedores de la Garriga i oferir-los informació de les activitats organitzades des del servei d’emprenedoria,
l’Ajuntament ha activat un compte

de Twitter (@lagarrigaempren).
Aquesta nova eina no serà només
un servei d’informació unidireccional, sinó tot al contrari: vol ser un
espai d’intercanvi de continguts i
coneixements. Alhora, el compte
servirà per crear xarxa, donar a
conèixer projectes emprenedors i
afavorir possibles col·laboracions.
El compte de Twitter vol esdevenir un espai de diàleg i relació
entre participants i especialistes
de les diverses formacions sobre
emprenedoria organitzades per
l’Ajuntament, que comptaran ara
amb el valor afegit de poder-se
seguir i ampliar a través d’aquesta
xarxa social.
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El mes de febrer es tornarà a
iniciar la programació de píndoles formatives, mantenint
l’estructura de la programació feta fins ara però amb els
canvis necessaris per adaptar
encara més aquests recursos
a les necessitats dels usuaris
i usuàries.

Notícies

Campament reial a Can Dachs

El Mag Garriviu apareixerà al Malhivern

E

l proper 2 de gener es convida tots
els nens i nenes de la Garriga al bosc
del Malhivern on, a partir de les 17 hores,
hi apareixerà el Mag Garriviu. Els infants
cantaran una cançó per fer sortir el Mag
i, un cop aparegui, l’acompanyaran en
comitiva fins a la plaça de Can Dachs,
on començarà el Campanent Reial.
Campament Reial
Les tardes del 2 al 4 de gener la plaça de
Can Dachs acollirà el Campament Reial,
on es faran els tallers de fanalets, hi
haurà un planetari, es podran veure animals de granja, es faran tallers de maquillatge i s’explicaran contes, entre moltes més activitats. També s’instal·laran
dues carpes per a nadons de 0 a 3 anys,
es farà una xocolatada i es podran lliurar
les cartes reials al Mag Garriviu.
Cavalcada
Els Reis vindran a la Garriga el 5 de ge-

ner, en una cavalcada que començarà
a les 18 hores des del Teatre, baixarà
pel carrer Rosselló i enfilarà els carrers
Banys, Samalús, Nostra Sra. de la Salut, Cardedeu, Carretera Nova i carrer Calàbria, fins acabar a la plaça de
l’Església.
Noves carrosses
La desfilada ve carregada de novetats i és la culminació del Projecte de
Millora de la Cavalcada de Reis que
l’Ajuntament va iniciar fa tres anys. Les
carrosses comptaran amb una guarnició
especial i més d’un centenar de patges.
Durant la desfilada es ballaran coreografies creades per Dansa Disset, Tukupracum, EnEscena i el Font Diabòlic, i
també es comptarà amb la col·laboració
especial de Kòmix, Nats Teatre i Fem
Pastorets per fer més espectacular la
cavalcada.

La Garriga estrena nova il·luminació
La Festa de la Llum enceta el Nadal

La Festa de la Llum va donar el tret
de sortida, dissabte 6 de desembre, a les festes nadalenques a la
Garriga. L’Ajuntament de la Garriga
i l’Agrupació de Serveis i Comerciants (ASIC) han col·laborat per

fer possible la nova il·luminació de
Nadal, que aquest any s’ha renovat i és més sostenible. La festa va
incloure un espectacle infantil, un
taller de llanternes i una xocolatada popular.
La tarda del 2 de gener serà el
moment de rebre el Mag Garriviu
al Bosc del Malhivern i del 2 al 4
de gener Can Dachs i la Sala d’Art
i Exposicions acolliran, respectivament, el Campament Reial i un
taller de Fanalets.
Finalment, com cada any, el vespre del 5 de gener els carrers i places del centre rebran la Cavalcada
dels Reis d’Orient.
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Comiat Joan Figueres

Durant el concert de nadales
del 16 de desembre, l’EMM va
celebrar el comiat del professor
Joan Figueres, que es jubila.
Figueres, músic i coreògraf,
ha treballat al centre municipal
des del 2009 i n’ha estat professor, cap d’estudis i director de
l’orquestrina.
Marató de TV3

La Garriga va recaptar 2.737
euros per a la La Marató de
TV3, a través de diverses iniciatives. L’ASIC va fer un brou solidari, que es va poder tastar a la
Fira del Regal de Nadal; les escoles Puiggraciós i Tagamanent
van organitzar una Fira de Santa Llúcia per col·laborar amb
la causa; la Residència Nostra
Senyora del Pilar va sortejar
una panera i La Garriga Pitch &
Putt també va fer un donatiu.
Pastorets

L’última funció dels Pastorets
es podrà veure el 10 de gener
a les 19 h al Teatre de la Garriga. Aquest any l’obra, una coproducció de l’associació Fem
Pastorets i l’Ajuntament, fa especial incís en la memòria històrica de la Garriga. Les entrades es poden comprar a l’OAC
i també al web Ticketea.com.

Que comenci l’espectacle!

Nova temporada del Teatre de la Garriga-El Patronat

A

rtistes de renom com Anna
Sahun (molt coneguda pel seu
paper a la sèrie La Riera), Ramon
Madaula, Tortell Poltrona o Joan
Dausà pujaran a l’escenari del Teatre de la Garriga El Patronat durant
la temporada que s’estrena el proper
mes de febrer.
Entre els espectacles programats,
destaca l’obra Idiota (8 de març), un
thriller psicològic de Jordi Casanovas, on un home (Madaula) es presenta a una proves psicològiques on
haurà de superar les trampes d’una
psicòloga (Sahun) que el portarà al
límit d’ell mateix.
La temporada començarà el 7 de febrer amb l’obra Bombollavà, de Pep
Bou, que durant el mes de setembre ha fet una residència tècnica al
Teatre de la Garriga per treballar en

aquest muntatge.
Humor
El toc d’humor de la temporada el
posarà Reugenio (18 d’abril), l’actor
que imita l’humorista Eugenio i que
recupera la posada en escena del
personatge i els seus acudits. I també divertiran el públic el pallasso Tortell Poltrona, amb l’obra Postclàssic
(1 de març) i els Chapertons amb
l’espectacle Vola de roda (26 d’abril)
Música
I la nota musical vindrà de la mà de
Joan Dausà (28 de febrer) espectacle programat conjuntament amb el
festival Terra de Sons, que després
de l’èxit del seu Jo mai mai, presenta
ara el seu últim disc On seràs demà?.
També portarà música, en aquest
cas jazz, el concert de la Big Band
Gil Evans (23 de maig), coorganitzat

amb els Amics del Jazz.
I en la vessant clàssica destaca el
concert dels amics de l’òpera amb un
concert de cançó popular i culta catalana (30 de maig) i un altre també
de música clàssica amb Arts Symphony, constituït per músics professionals d’alt nivell interpretatiu, amb
una gran experiència i una llarga
trajectòria artística que interpretaran
peces de Haydn, W.A Mozart i P. I.
Tchaikovsky (12 d’abril).
Amateurs
Com sempre, el teatre amateur també
tindrà el seu lloc a l’escenari i el programa compta amb propostes com
La Ratonera (13 de juny), de l’Esplai
de Gent Gran); Narcisa Freixas, del
Cor Sarabanda (21 de març); Molières (14 de març) i Espectres de
Shakespeare (15 de març), de Nats
Teatre.
Completen la programació, que aviat
es podrà trobar als equipaments
municipals i al web de l’Ajuntament,
l’espectacle de dansa Un alè de cultura, amb música de Manuel Blancafort ballada pel cos de dansa
de l’esbart d’Arenys de Munt (9 de
maig); l’obra Pell de porc, amb l’actor
de garriguenc Dani Codina (16 de
maig), de la companyia Brou d’Arts
Escèniques; l’espectacle familiar En
Pere i Llop (24 de maig), de Puça espectacles, i l’espectacle de circ que
omplirà la Plaça de Can Dachs (31
de maig).

Preparant el Carnestoltes, que arriba el 14 de febrer
Una entitat podrà gestionar la botifarrada el dia de la rua
Comencen els preparatius per a la
festa del Carnestoltes i, a partir del
13 de gener, ja es podran consultar
les bases del concurs de comparses
i disfresses al web municipal. La rua
tindrà lloc el 14 de febrer, i les persones o grups que vulguin participar al
concurs podran inscriure’s fins al dia
6 de febrer a l’OAC.
Com sempre, la festa del carnestoltes
comptarà amb un taller per construir
el Rei Carnestoltes, que tindrà lloc el
24 de gener a les 10 h a l’Auditori de
7 El Garric
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l’EMM, i amb el taller de sardines
i la cerimònia de l’enterrament de
la sardina, el dia 15 de febrer a la
tarda a la plaça de l’Església.
Crida a entitats
L’Ajuntament ofereix a les entitats
del poble la possibilitat de gestionar la botifarrada que es fa el dia
de la rua i, d’aquesta manera, poder tenir uns ingressos extres per a
la seva entitat. Per a més informació cal enviar un correu a cultura@
ajlagarriga.cat.

Notícies

La tramuntana sacseja la Garriga

Durant el temporal, el vent va superar els 100 km/h

L

es fortes ventades del passat 9 de
desembre, que van arribar als 108
km/h, van sacsejar la vida al municipi, on van causar afectacions tant a la
zona urbana com a la forestal.
El vent va fer caure més de 40 arbres,
que van provocar el descarrilament
d’un tren que circulava entre la Garriga
i Figaró, així com llargues retencions a
l’autovia C17. També va fer malbé una
vintena de senyals de trànsit, va haver-

hi talls de llum i es van registrar més
de 180 trucades de veïns i veïnes als
telèfons d’emergència.
Durant el temporal de tramuntana,
l’Ajuntament va activar el Pla de Protecció Civil Municipal per vent en fase
d’emergència, es van suspendre les
classes als centres educatius i es va
recomanar a tothom que no sortís de
casa per seguretat. Un cop finalitzat
l’episodi de vent, Ajuntament, Protec-

Recollida selectiva als comerços

ció Civil, ADF, Policia Local i ciutadania
van treballar plegats per recuperar, al
més aviat possible, la normalitat al municipi.
Restes arqueològiques
A la Doma, la tramuntana va arrencar el
xiprer centenari que s’alçava davant de
l’església i va deixar al descobert ossos
que feien pensar en una possible fossa
comuna. Després d’una intervenció arqueològica, però, s’ha pogut saber que
les restes no pertanyen a cap fossa ni
ossera, sinó que el que s’ha destapat
és simplement un estrat d’anivellament
d’uns 80 cm de gruix, on la terra apareix barrejada amb ossos i d’altres materials. Probablement és del moment
en què es va arranjar aquesta placeta,
cap al 1850-60, quan es va traslladar
el cementiri del centre del poble a la
Doma. Segurament, per anivellar el terreny es va remoure i abocar terra, amb
el material que hi havia (ossos, restes
ceràmiques i altres objectes) i després
es va plantar a sobre el xiprer que ara
ha caigut. Tot el material arqueològic
que ha aparegut té una cronologia
aproximada d’entre 1750 i 1850.
De cara al riu

Contenidors exclusius per a establiments

L’Ajuntament ha visitat 152 establiments comercials que generen
matèria orgànica (restaurants, bars,
botigues alimentàries, menjadors
col·lectius...) per informar-los del
nou servei porta a porta de recollida

selectiva comercial. Amb el nou servei, els establiment poden disposar
d’un contenidor propi d’ús exclusiu
per a la recollida orgànica que, un cop
ple, cal que treguin al carrer el dia i
hora assignats. D’aquesta manera es
preveu facilitar la separació i la recollida de residus dels que es consideren
grans productors de matèria orgànica
i millorar els resultats globals de la recollida d’aquest residu al municipi.
La matèria orgànica és un residu senzill de reciclar si es separa correctament però, per contra, té unes repercussions econòmiques i ambientals
importants si no es separa i va a parar
a l’abocador.
L’Ajuntament estudia la possibilitat
de compensar amb una reducció de
la taxa d’escombraries els comerços
que facin la recollida de la matèria orgànica.
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La Garriga ha recuperat, en els últims temps, el riu com a element
significatiu i imprescindible del seu
patrimoni natural. A banda de les
diverses actuacions per netejar-lo
i millorar-ne l’hàbitat natural, també s’ha treballat per dignificar-ne
l’entorn urbà.
En aquest sentit, durant la tardor
s’han dut a terme les obres per donar continuïtat al passeig del Congost, que ha passat a ser un vial
transitable per a vianants i persones i que enllaça el carrer del Cògul
amb el carrer de Can Noguera. El
passeig s’ha convertit en un nou eix
per a passejar a la vora del riu.

Commemoració del bombardeig
Cicle per promoure la Cultura de la Pau

L

’Ajuntament ha programat un cicle
d’actes per commemorar el bombardeig feixista al municipi, i alhora,
promoure la Cultura de la Pau. El
programa inclourà un acte institucional el 29 de gener (dia en què va tenir
lloc el bombardeig l’any 1939), visites
teatralitzades al refugi antiaeri i diversos espectacles i tallers.
El dia 1 de febrer can Raspall acollirà
la lectura dramatitzada Defensa’m

perquè és mentida, que recupera una
selecció de cartes i testimonis reals
de la Guerra Civil.
Una altra de les propostes serà
l’exposició “Desenterrant el silenci”
(a partir del 30 de gener), que documenta la repressió dels mestres de la
República i, concretament, del mestre català Antoni Benaiges, afusellat
el 1936. També es podrà veure el documental El Retratista (10 de febrer),
basat en la figura de Benaiges, i es
presentarà el llibre sobre la investigació de la seva història.
Altres actes seran un joc de pistes al
camp d’aviació de Rosanes o el taller “En paus!”, amb els instituts de
batxillerat de la Garriga. El cicle tindrà el segon punt àlgid al voltant del
Dia Internacional de la Pau, el 21 de
setembre, i la programació sencera
es podrà consultar, puntualment, a
l’agenda del butlletí El Garric i també
al web municipal.

Anècdotes històriques de la Garriga
Sabies que tres garriguencs van lluitar contra el rei de Castella
al segle XIV?

En podeu trobar més al llibre “Història de la Garriga. Dels primers assentaments humans al segle XXI”, a la venda properament.

Tronera baixmedieval per petita artilleria o espingarda en els
murs de la casa forta de Rosanes.
Foto cedida per Jaume Oliver.

El 29 d’abril de 1364, Pere de
Prats, Huguet de Pompià i Francesc Estapera, tots tres de la
Garriga, van rebre dels jurats i
prohoms de la universitat de la
Garriga ―“universitat” era el
nom que rebien, a l’Edat Mitjana,
la comunitat de veïns i el govern
local― la retribució per fer de re-

mers en les galeres que s’estaven
armant a Barcelona per anar contra
el rei de Castella. Això es podria
considerar un sobresou, perquè,
per a la mateixa tasca, ja rebien un
sou del rei d’Aragó.
Arxiu Històric Municipal de Calella, pergamí 183.
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Mostra EMAD

L’EMAD participa a l’exposició
itinerant d’obres i projectes finals
de cicles formatius d’escoles
d’art i disseny de Catalunya. La
mostra presenta 70 projectes,
entre els quals n’hi ha quatre
que són d’alumnes del centre de
la Garriga.
L’exposició es va instal·lar a la
Sala Andreu Dameson de la
Garriga del 27 al 30 de novembre i es podrà tornar a visitar el
proper mes de març en el marc
de la Fira Guia’t, a Granollers.
Aquesta és una de les accions
que s’emmarca dins l’objectiu de
reforçar les relacions ja existents
entre les escoles d’art catalanes
i les empreses i institucions que
se serveixen del talent i la creativitat que es genera en els cicles
formatius d’ensenyaments artístics.
Itineraris a la Doma

El Centre de Visitants proposarà
noves visites guiades a La Doma
de cara al mes de febrer. Una altra de les novetats d’aquest 2015
serà l’oferta d’activitats divulgatives, que inclouran tallers de
plantes aromàtiques, curatives,
de fabricació de sabons; cursos
sobre història de la Garriga i sobre interpretació del patrimoni, i
també xerrades. Més informació
a www.visitalagarriga.cat.

Notícies

Dos nous volums La Garriga dia a dia
Benzekry documenta la història del poble

L

a Biblioteca Núria Albó es va
omplir dissabte 13 de desembre
per la presentació dels dos nous
volums (el 5 i el 6) de la col·lecció
La Garriga Dia a Dia, d’Albert Benzekry i Fortuny. Els llibres, ja a la
venda, recorren la vida del municipi
des del 1956 fins al 1979 a través
de textos i imatges.
Benzekry, Persona Il·lustre de la
Garriga, va parlar del treball, minuciós i constant, amb què ha documentat aquest nou episodi del
passat del poble a través de 1.200
pàgines que testimonien el dia a

dia garriguenc durant més de 20
anys.
La presentació va comptar amb
les intervencions dels historiadors
Joan Garriga i Jordi Llimargas; el
periodista Pep Mas i l’alcaldessa
Meritxell Budó, qui va agrair a
l’autor la seva tasca de documentació històrica de la Garriga.
Els dos nous volums de La Garriga Dia a Dia han estat editats per
l’Associació la Garriga Secreta amb
el suport de la Fundació Maurí i
l’Ajuntament de la Garriga, i ja es
poden comprar a les llibreries.

La Mitja 2015 ja s’apropa

La festa de presentació es farà a la Garriga

La Mitja, que se celebra el dia 1
de febrer, ja és a la vora. La cursa recorrerà, com sempre, 21.097
metres entre Granollers, les Franqueses i la Garriga les inscripcions
seran obertes fins al 25 de gener
(o fins que s’arribi a les14.000
persones apuntades).
També
s’organitza el Tast de la Mitja, un
recorregut de 10 quilòmetres per a
atletes que vulguin fer una prova

més suau.
La festa de presentació de la Mitja
es farà a la Garriga el tercer cap de
setmana de gener, però al tancament d’aquest butlletí el dia, l’hora
i el lloc de l’acte encara no s’han
fet oficials. Tota la informació sobre
la cursa es pot trobar al web www.
lamitja.cat.
L’atleta més ràpid
La Mitja 2015 tornarà a comptar
amb el kenià Kimetto, l’home més
ràpid a córrer una Marató (2 h 2’
57”). També és previst que hi participin atletes de referència com
el català Carles Castillejo, vencedor el 2012; els castellans Javier
Guerra, Rafael Iglesias i Chema
Martínez, i la gallega Vanessa Veiga, que ha pujat al podi en les tres
últimes edicions. Una de les novetats és que la prova serà emesa en
directe per la Xarxa de Televisions
Locals.
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Fundació R. Vicente

El passat 2 de desembre es va
constituir la Fundació Ricard Vicente, que té l’objectiu de donar
suport econòmic, social i cultural a la Societat Coral l’Aliança.
El fundador Ricard Vicente és
l’actual president Honorari de
l’entitat i la seva vida ha estat
sempre vinculada al cor, on ha
cantat des dels 14 anys. Vicente
també va ser qui va cedir l’espai
on hi ha la seu social de l’Aliança
i qui va patrocinar el nou monument de Clavé de la plaça de Can
Dachs. L’alcaldessa Meritxell
Budó ha estat nomenada vocal
del Patronat de la Fundació.
Corals actives

La coral Ariadna va actuar a
Salzburg amb motiu del seu 40è
aniversari. En tres actuacions,
que van tenir lloc del 28 al 30 de
novembre, el cor va representar
Catalunya en diversos concerts a
la ciutat. Un cop a casa, la coral
va cantar nadales a l’Asil Hospital
de la Garriga, al Centre Excursionista i a la Doma el passat 26 de
desembre, i el proper 17 de gener la Coral actuarà a l’església
de Sant Muç de Cànoves. També
ha estat notícia la coral l’Aliança,
que el 13 de desembre va participar en un festival d’homenatge a
Paco Candel al Barcelona Teatre
Musical.
Benedicció d’animals
El proper 18 de gener l’Associació
Tres Tombs organitza la Benedicció d’animals domèstics, que es
farà a partir de les 12 del migdia
a la plaça de l’Església. El mateix
dia, però a les 18 hores, l’entitat
celebrarà un berenar-concert
de Sant Antoni a l’Auditori de
l’Escola de Música.

Un pla per millorar els espais verds

Factures electròniques

La Garriga té 63 hectàrees de verd urbà

L

a Garriga ja té un Pla director de
millora del verd urbà a la Garriga
i un Pla dels recursos hídrics locals,
dos treballs elaborats per la Diputació
i que el diputat Marc Castells va lliurar
a l’alcaldessa Meritxell Budó el passat
5 de desembre.
Zones verdes
Segons el Pla director de millora del
verd urbà, la Garriga disposa de 63
ha de verd urbà, la meitat dels quals
corresponen a parcs, mentre que la
resta es reparteix entre els espais vinculats a la xarxa hidrogràfica i els jardins. Tot i que gairebé tota la població
té una zona verda a menys de 300 m

de casa, l’estudi apunta una manca
d’espais verds de grans dimensions.
El Pla apunta que cal assolir un model
de jardineria municipal sostenible, així
com millorar els espais verds de la Sínia, el Passeig i la llera del riu Congost
per aconseguir que la població propera als espais verds grans passi del
16,5 al 64,5%.
Recursos hídrics
El Pla director dels recursos hídrics
permetrà optimitzar l’ús de les xarxes
d’aigua potable existents, així com
també optimitzar i estendre les xarxes d’aigua freàtica per reduir el consum d’aigua potable. Les actuacions
previstes són la instal·lació de nous
comptadors, la rehabilitació de les xarxes de reg d’aigua potable i la substitució del reg manual per reg automàtic
localitzat.
També es proposa el perllongament de
les xarxes existents d’aigua freàtica i la
implantació de la gestió intel·ligent del
reg amb electrovàlvules i telegestió.

A partir del 15 gener 2015 les
factures entre empreses proveïdores de béns i serveis i les
administracions públiques amb
cost superior a 5.000 euros
s’hauran de tramitar electrònicament. Inicialment, la mesura
serà obligatòria per a aquelles
factures de més de 5.000 euros,
però el servei també s’obre per
al conjunt de proveïdors interessats a facturar electrònicament i
per a qualsevol import. Es preveu que a partir del 2017 el total
de la facturació ja sigui electrònica. Per a més informació, cal
entrar a l’enllaç de la Plataforma
eFACT del web municipal.

Calendari fiscal 2015
TRIBUTS

DATA INICI /
VOLUNTÀRIA

DATA FI
VOLUNTÀRIA /
DOMICILIATS

Impost sobre béns immobles
urbans. 1a fracció. Domiciliats
Impost sobre béns immobles
urbans. No domiciliats

01/04/2015
01/04/2015

04/06/2015

Impost sobre béns immobles
urbans. 2a fracció. Domiciliats

01/06/2015

Impost sobre béns immobles
urbans. 3a fracció. Domiciliats

01/09/2015

Impost sobre béns immobles
urbans. 4a fracció. Domiciliats

01/12/2015

Impost sobre béns immobles
rústics

04/09/2015

05/11/2015

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

30/01/2015

01/04/2015

Impost sobre activitats econòmiques

04/09/2015

05/11/2015

Taxa per gestió de residus domèstics

30/04/2015

02/07/2015

Taxa per gestió de residus comercials

30/04/2015

02/07/2015

Taxa servei de cementiri municipal

01/04/2015

04/06/2015

Taxa per entrada de vehicles. Guals

30/04/2015

02/07/2015
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El Consistori

Neus Marrodan, Albert Benzekry i
Dolors Castellà

Josep Oliveras
Xavier Bernaldo

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

El Parlament de Catalunya ha aprovat de nou la legislació en matèria
de pobresa energètica que el mes
d’octubre el Tribunal Constitucional
va suspendre mitjançant un recurs
d’inconstitucionalitat.
Ho ha fet reformant el Codi de Consum
de Catalunya i a més l’ha ampliat a fi
efecte de beneficiar més les famílies
mancades de recursos econòmics.
És una nova regulació menys restrictiva pel que fa als criteris que defineixen que una família està en situació
de vulnerabilitat econòmica. Aquesta
nova regulació evitarà talls de subministraments bàsics a persones que no
en poden assumir el pagament. Amb
aquesta nova eina s’impedirà que les
empreses puguin tallar el servei si, en
el moment de rebre la comunicació de
tall, es presenta un informe de Serveis
Socials que acrediti la situació de vulnerabilitat de la persona afectada.
Des del nostre grup municipal felicitem
els partits polítics del Parlament de Catalunya, que lluny de donar el braç a
tòrcer, han aconseguit deixar de costat el recurs d’inconstitucionalitat del
decret de pobresa energètica dictat
pel TC i poder garantir els subministraments bàsics que influeixen directament en la possibilitat de viure una
vida digna. Val a dir que la feina feta
al nostre parlament contrasta amb la
insensibilitat del govern de l’estat que
amb una rapidesa mai vista han buscat
una indemnització a les empreses que
utilitzant la tècnica del “fracking” han
vist compensada amb escreix la seva
inversió a costa dels consumidors,
mentre els més febles de la població
es veuen absolutament desemparats.
Des de CIU volem un cop més posar
en valor la feina que es fa des dels serveis socials del nostre ajuntament i és
per aquest motiu que per a l’exercici
2015 seguim donant un especial recolzament econòmic mitjançant els pressupostos municipals a les polítiques al
servei de les persones.
Amb aquesta nova regulació aprovada
pel Parlament estem segurs que també des de serveis socials podrem disposar de més eines i recursos a nivell
municipal.

Des de les àrees que gestionem, i amb
la capacitat que això ens dóna per incidir, aquest 2015 seguirem treballant
amb uns pressupostos que aposten
pels serveis a les persones, la promoció
econòmica i la millora del territori.
Es mantenen les partides destinades a
benestar social, ensenyament, esports,
cultura, joventut. És a dir, es segueix
donant cobertura a totes les mancances que tenen alguns veïns del nostre
poble que estan passant per situacions
molt difícils. Ajuts a lloguer i hipoteques,
beques menjador, beques escolars...
No posem límit a cobrir tantes mancances com hi hagi. A l’àrea d’Urbanisme
es creen partides que permetran dinamitzar l’ocupació d’habitatges buits
amb ajudes per accedir-hi i també per
a rehabilitar el parc immobiliari antic. Es
continuen oferint plans d’ocupació que
permeten donar feina a les persones
que es troben en períodes d’atur de llarga durada. Apostem per la dinamització
i la promoció econòmica, amb aquells
esdeveniments que ens permeten mantenir el poble amb un esperit comercial
viu, incidint en la formació de comerciants i emprenedors.
En la línia d’anys anteriors, ajustarem
les despeses a la realitat, sense preveure partides sobredimensionades. Ho
fem a partir de l’experiència i l’evidència
d’anys anteriors, per això no s’han previst ingressos que no puguem tenir.
Centrem especialment l’atenció en una
àrea de contractació potent, que gestiona i controla les compres i contractacions de gran escala (neteja viària,
escombraries, combustible o telefonia).
Es millorarà el control i la gestió sobre
els grans consums energètics (electricitat, aigua i gas). I, a més, es renovarà
la contractació del servei del verd urbà.
Aquest nou contracte té per objectiu la
bona gestió i control econòmic. El pressupost 2015 permetrà mantenir, malgrat
l’any electoral, les prioritats de la legislatura: les persones, la promoció econòmica i el territori.

En el ple del 17 de desembre es posaven a votació els
pressupostos de l’Ajuntament per l’any
2015. La posició de SI la Garriga va ser votar-hi en contra. Us expliquem els motius en els següents 4 punts:
1. L’equip de govern fa arribar als grups municipals uns
pressupostos de més de 15 milions d’euros el dia 21 de
novembre. Ens dóna 17 dies hàbils per poder-los estudiar i proposar millores o esmenes abans del ple. Malgrat l’Alcaldessa cregui que són suficients dies per fer
propostes (ella deu pensar que tots tenim el 100% del
nostre temps per dedicar-nos a estudiar els pressupostos) a nosaltres ens sembla que aquesta no és la manera
de fer les coses. No se’ns pregunta, no se’ns demana i
no se’ns té en compte. NO HI HA CAP VOLUNTAT DE
TREBALLAR AMB LA RESTA DE GRUPS MUNICIPALS,
més enllà del quedar bé i acceptar canvis en petites partides.
2. També hem votat en contra, perquè aquests pressupostos es sustenten en bona mesura per un manteniment
de les taxes als garriguencs. Vam fer proposta de reducció de taxes que estan al nivell màxim establert i no se’ns
va escoltar.
3. Aquests NO són uns pressupostos participatius.
L’equip de govern o no entén o no vol entendre què és
la participació. L’Alcaldessa M. Budó ha comentat durant
el ple que hi ha hagut 10 propostes de ciutadans/entitats
i que algunes han estat escoltades. És una broma!!?? A
la presentació pública dels pressupostos hi va haver els
representants polítics dels grups i amb prou feines. Participar és reunir-se amb les entitats. Escoltar les necessitats i les propostes. Animar i posar les bases per tal que
les propostes es puguin fer. Desprès de tres anys amb
aquest equip de govern, estem convençuts de que ens
pren el pèl amb el tema participació. No li interessa, no la
promou, i no utilitza les partides destinades a participació.
Vergonyós!
4. El primer any de legislatura vam col·laborar amb el
Govern municipal. Se’ns escoltava i se’ns demanava
opinió. A canvi vam aconseguir canviar tres partides petites. Esperant canvis i refiant-nos de la bona voluntat que
semblava tenir l’equip de govern hi vam votar a favor. Ara
ja no.
5. Per tot plegat, vam votar en contra dels pressupostos
per l’any 2015 i a la vegada vam demanar que no es tiressin endavant i que els pressupostos del 2014 fossin
prorrogats, ja que l’actual equip de govern, com a molt
hi serà fins a meitat del 2015. Aquesta pràctica, encara
que sembla que la nostra Alcaldessa no n’està al corrent,
es prorroguen els pressupostos fins que entra el següent
govern. Al ple, se’ns va contestar com si fóssim uns indocumentats, dient que no es podia aturar l’activitat municipal, que calia seguir pagant, que hi havia adjudicacions
durant el 2015 i que el que proposàvem era gairebé un
acudit.
Per tot plegat vam votar NO. No a uns pressupostos, però
també NO a un govern municipal que NO escolta, manté

Una bona eina a les nostres mans.
Una eina treballada conjuntament
entre diverses formacions polítiques.
Aquesta és la fortalesa del nostre país,
i és quan anem plegats que obtenim
els millors resultats.... Pensem-hi!!

els impostos més alts de la comarca, i que desprès de
tres anys encara no sap què vol dir Participació.
I per acabar, fer menció a la unió CIUerc. Ni una sola
opinió ni aportació dels regidors d’ERC als pressupostos.
Quins motius tindran els ciutadans de la Garriga per pensar en ERC com una opció de govern? Sembla clar que
alguns confien en repetir aliances en un futur proper.
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Àlex Valiente
Carlos Martín

La política responsable
Ahir mateix es van aprovar els pressupostos
municipals de la Garriga; un fet que ja era
sabut ja que la majoria que té l’equip de govern els hi facultava per això. Tot i que des
de la oposició vam tenir poc temps sota el
nostre parer per a poder negociar millores
als pressupostos, des dels socialistes de
la Garriga, vam intentar aportar aspectes a
aquests pressupostos que finalment van estar acceptats per l’actual equip de govern.
Tot i que entenem que hi ha propostes de
partides que nosaltres no hauríem enfocat de
la mateixa forma entenem que l’acceptació
de les nostres propostes, comportaven una
millora social i de transformació del municipi,
aspecte que va considerar positiu i per tant
vam voler donar recolzament als mateixos
pressupostos.
El fet més important és que l’equip de govern va acceptar les nostres peticions per
augmentar les partides relacionades amb la
creació de Plans Locals d’Ocupació on finalment es destinaran 500.000€ del pressupost
municipal. És cert, que no tots provinents de
l’Ajuntament, sinó fruits del pacte al qual han
arribat a la Diputació de Barcelona, el grup
de CiU i el grup del PSC.
Dins d’aquests plans d’ocupació hem acordat amb l’equip de govern, que es creï un
Pla d’Ocupació que vagi destinat a la 2a
Fase de la Rehabilitació de la Torre del Fanal, reclamació ciutadana des de fa temps. I
també hem introduït un canvi en la creació
d’una partida simbòlica d’1€ per a la Reforma de la Torre del Fanal. Considerem que
amb aquesta partida s’adopta un compromís
perquè durant el 2015 s’actuï a Can Luna,
tot considerant que prèviament ha d’haver
un procés de participació ciutadana que tingui com a objectiu que volem que hi hagi a
Can Luna.
Tot i que aquestes partides eren les prioritats, també vam demanar obres al Carrer
Banys i Carrer Pere Fuster per la implantació
del Pla de Mobilitat. L’equip de govern, va incloure en aquest compromís el Carrer Calàbria; tots depenen d’un PUOSC que se’ns ha
de donar al 2016 i vam agafar el compromís
entre tots, de treballar per avançar aquesta
ajuda, al 2015.
El més important d’aquest acord, és el fet
que es donarà feina sota el nostre parer a un
gran nombre d’aturats i aturades garriguenc,
el que considerem molt important i per tant,
ens felicitem tots plegats per l’acord adoptat.
Unes propostes ambicioses d’un partit que
vol canviar les formes de fer política a la Garriga, en definitiva, un partit ambiciós.

Israel Molinero
Martí Porter

Pressupostos
El propassat dia 17 es va celebrar el que,
probablement, pot considerar-se el ple municipal més important de l’any. Per quarta
i darrera vegada, l’equip de govern presentava la seva proposta de pressupostos
per al 2015. Al llarg d’aquests quatre anys,
ICV ens hem pres seriosament l’estudi de
les propostes del govern, tot i que sovint
no en compartíssim la filosofia. Els anys
2011, 2012 i 2013 vam fer tot un seguit
d’al·legacions, contrapropostes i suggeriments. Val a dir que el to de les converses
va ser sempre positiu, i que, en el decurs
d’un dels plens de pressupostos passats,
fins i tot vam ser a prop, si no de votar favorablement, sí, com a mínim, d’abstenir-nos.
Al final no va ser possible, perquè diversos compromisos no es van concretar en
xifres. I els pocs que van ser assumits, com
ara el de la creació d’horts municipals, no
sempre han trobat, després, moment per a
la seva execució...
Enguany, una mica desenganyats per experiències d’anys anteriors, no hem arribat a discutir propostes, perquè el marge
de maniobra del projecte de pressupostos
ens semblava ínfim. Amb tota la legitimitat,
l’equip de govern ha dissenyat uns comptes continuistes, conformistes i fortament
hipotecats pel deute acumulat per part de
la Generalitat envers les arques municipals, que suma, a dia d’avui, més d’un milió d’euros. Ens resignem a l’aportació zero
de l’administració catalana a l’escola bressol o a l’escola de música. Ens resignem
a l’escapçada de les aportacions a l’EME
i a l’EMAD. Segueix sense aparèixer cap
finestra que obri els pressupostos, o la part
dels pressupostos que podrien ser-ne objecte, al diàleg directe amb la ciutadania i a
la presa de decisions participativa. Segueix
sense avançar-se en la pacificació del trànsit rodat al centre ni en l’extensió i correcte manteniment dels carrils bici. Segueix
sense destinar-se una partida concreta a
Can Luna, ni discutir-se públicament sobre
els seus usos. S’avança amb comptagotes
a l’àmbit de la tarifació social dels serveis
públics, etc.
Desitgem que, fins el mes de maig, l’equip
de govern se’n surti bé. Seguirem, com
hem fet al llarg de gairebé quatre anys,
fent aportacions constructives i defugint el
conflicte per el conflicte. Seguirem votant
favorablement totes les propostes que, els
propers i darrers cinc mesos de legislatura,
ens semblin assenyades. Però no podíem,
honestament, donar suport als pressupostos presentats per l’equip de govern.
Aprofitem aquest primer article del 2015
per desitjar a tothom un any de plenitud
personal, local i nacional, i de combativa
justícia social.
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Al acabar el 2014: No ha sido un año fácil para muchas personas, un año duro y
muy difícil marcado por la crisis y también
por ese soberanismo radical independiente que se sacó de la manga el gobierno de
la Generalitat y nuestro equipo de gobierno en nuestro ayuntamiento.
CIU y Acord acompañados de SI y ICV y
alguna vez PSC se han dedicado un mes
si y casi el otro también a aprobar mociones y nombrar personas no gratas a favor
de la independencia y crear concordia entre los garriguencs i garriguenques . Igual
que hace el gobierno de la Generalitat
dando falsas ilusiones a alguna gente.
Este mes de diciembre se aprobaron los
presupuestos municipales para el 2015
con los votos a favor de : CIU 7 votos,
Acord 3 votos,PSC 2 votos; en contra SI 2
votos , ICV 2votos y PP 1 voto.
Estos presupuestos que según ellos son
fantásticos tienen pocas o ninguna propuesta y a cambio de los dos votos favorables de PSC , requiriendo su demanda,
se les ofreció hacer una actuación en la
Torre del Fanal. Cuando nosotros creemos que esa actuación se hubiera hecho
igual y el PSC como mínimo se podía haber abstenido.
Estos presupuestos son poco participativos, poco solidarios y están mal repartidos.
Parece ser que la gente se tiene que dar
cuenta de la dejadez de la zona de Can
Violí.
Que con 1200 euros a Prograt y 4000
euros más al refugio antiaéreo ya cierran
carpeta. Estos son los presupuestos del
equipo de gobierno.
Sus presupuestos! En fin…
También decir que los que estamos en
un grupo político municipal en la oposición no vivimos de la política , por suerte
tenemos un trabajo al que tenemos que
dedicar mucho tiempo y el que nos queda
intentamos asistir a todos aquellos actos
de nuestro municipio. Nos gustaría asistir a todos pero nuestro trabajo no nos lo
permite, desde aquí pedimos disculpas.
Hacer un recordatorio de este 2014 a
aquellas personas de nuestro municipio
que este año nos dejaron y marcharon en
paz.
Desde nuestro grupo municipal del Partido Popular de la Garriga desear a todos
y todas unas felices fiestas y un feliz año
nuevo y confiar que el 2015 sea mucho
mejor.
¡Feliz Navidad y próspero 2015!

l’Agenda
Divendres, 2 de gener

a les 17h, al bosc de Malhivern

Arribada del Mag Garriviu
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dissabte, 3 de gener

a les 9 h, al poliesportiu de Can
Noguera

Torneig de Reis de Handbol
Organitza: Club Handbol la Garriga

2, 3 i 4, de gener

de 17 a 20 h, a la plaça Can
Dachs

Campament Reial, activitats
infantils i taller de fanalets
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dilluns, 5 de gener

a les 18 h, des del Teatre de la
Garriga

Cavalcada de Reis. Recorregut per diferents carrers
del poble fins a la plaça de
l’Església
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dimarts, 7 de gener
a les 10 h, a Can Ramos

Inici de les activitats de suport i formació a emprenedors i autònoms
Més informació: Can Raspall
(93.860.50.60)
Organitza: Aula d’Empreses de la FUMH

Les converses giren al voltant
de temes tractats en les obres
d’autors d’origen anglosaxó.
No obstant això, no es requereix haver llegit o llegir obres
d’aquests escriptors per poderhi participar. Les trobades són
moderades per un professor
nadiu de l’acadèmia Cambridge School.

Dimarts, 13 de gener

Organitzen: Biblioteca Núria Albó i Cambridge School

Dimecres, 14 de gener

Dissabte, 10 de gener

a les 9 h, al poliesportiu de Can
Noguera

Torneig de Reis de Bàsquet
Organitza: Club bàsquet la Garriga

a les 10h, al Centre de Visitants de
la Garriga (Ctra. Nova, 46)

Itinerari guiat: “Vila termal
i d’estiueig”(Ruta Raspall).
Preu: entrada individual 4.5€ /
entrada reduïda 3€ / menors de
8 anys gratuïta.
Inscripció prèvia: info@visitalagarriga.cat o trucant al
93.113.70.31/610.47.78. 23.
Organitza: Centre de Visitants la Garriga

a les 12h, darrere l’Estació de la
Renfe de la Garriga

Itinerari guiat: “Refugi antiaeri de l’estació”.
Preu: entrada individual 4.5€ /
entrada reduïda 3€ / menors de
8 anys gratuïta.
Inscripció prèvia: info@visitalagarriga.cat o trucant al 93 113
70 31 / 610 47 78 23.
Organitza: Centre de Visitants la Garriga

a les 12 h, a la Biblioteca Núria
Albó

Dijous, 8 de gener

Hora del conte: “Frederick”,
a càrrec de Lídia Clua, narradora i titellaire.

“English at the library”: conversa en anglès
Xerrada:
“Alan
Turing and the computing
revolution”.“English at the Library” és una trobada mensual
on es pot practicar l’anglès.

Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria
Albó

a les 19 h, al Teatre de la Garriga

Els Pastorets.

Organitza: Fem Pastorets i Ajuntament de
la Garriga

a les 18.30 h, al Teatre de la
Garriga

Conferència de Roger Alier:
“Wagner a Barcelona”.
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast
de la FUMH

a les 18h, a la Biblioteca Núria
Albó

Story time: Hora del Conte en
anglès!
“The Mitten”, a càrrec de Cambridge School.
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge School

Divendres, 16 de gener
a les 20.30 h, a Can Ramos

Sopar concert “Posem la
nota”.
Organitza: Aula de Promoció Cultural de
la FUMH.

Diumenge, 18 de gener

a les 7.30 h, davant de Can Queló
(plaça de Mossèn Jaume Oliveras, 1)

Resseguiment PRC33 (Petit
Recorregut Garriguenc).
Inscripcions al CEG fins al 16
de gener.
Més informació a www.cegarriguenc.entitats.lagarriga.cat.
Organitza: Centre Excursionista Garriguenc

a les 12 h, a la Plaça de l’Església

Benedicció animals domèstics.
Organitza: Associació Tres Tombs

a les 16.30h, al pavelló de Can
Noguera

3r Aplec d’Hivern de la Sardana.
Cobles La Principal de la Bisbal
i Jovenívola de Sabadell.
Concurs de colles improvisades i refrigeri.
Organitza: Agrupació Sardanista la Garriga
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a les 18 h, a l’Auditori de l’EMM

a les 17 h, al pavelló de Can Violí

Organitza Associació Tres Tombs

Organitza: Club Patinatge la Garriga

Festival Anual de Patinatge
Artístic.
de 18h a 21 h, a la sala polivalent
del Teatre de la Garriga

Dimarts, 20 de gener

a les 18.30, al Teatre de la
Garriga

Conferència de Ramon Carbó-Dorca: “Klaatu: Barada
Nikto!
(Una reflexió científica, relativament escèptica, sobre els
Objectes Voladors No Identificats)”.
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast
de la FUMH

Dijous, 22 de gener
Cicle Coneguem Catalunya
Sortida a Sitges, Palau Maricel i Museu Cau Ferrat.
Més informació a la FUMH.
Organitza : Aula oberta de la FUMH.

Divendres, 23 de gener

a les 21 h, a Can Queló (plaça de
Mossèn Jaume Oliveras, 1)

10è Concurs de Fotografia de
Muntanya i Natura. Exposició
de les obres premiades i una
selecció de les presentades.
Organitza: Centre Excursionista Garriguenc

Dissabte, 24 de gener

a les 10 h, a l’Auditori de l’EMM

Taller per construir el Rei
Carnestoltes
Organitza: Ajuntament de la Garriga i
EMAD

Jam Session – Improvisació.
Una trobada-diàleg de músics i
moviment per a qualsevol persona interessada a participarhi.

Organitza: associació “Relats de l’Alzina”Elena Castelar Garriga

Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dissabte, 31 de gener

a partir de les 19 h, a l’Auditori de
l’EMM

Audicions d’instrument i música de cambra

Lliurament de premis de la
33a Mostra de Pessebres Populars 2014, així com també
de la XXXVII Marxa Social de
Regularitat i del 10è Concurs
de Fotografia de Muntanya i
Natura.

Organitza: Escola Municipal de Música Josep
Aymerich

Organitza: Centre Excursionista Garriguenc

Del 26 al 30, de gener

de 17 a 21 hores, a l’Auditori de
l’EMM i aules

a les 11 i a les 12.30 h, al refugi
antiaeri

Dimarts, 27 de gener

a les 18.30 h, al Teatre de la
Garriga

Conferència
de
Raquel
Lacuesta: “La interpretació
del romànic a Catalunya al
segle XX”.
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast
de la FUMH

Actes de Commemoració del
Bombardeig i Foment de la
Pau. Visites teatralitzades al
refugi antiaeri de l’estació.
Inscripcions prèvies al Centre
de Visitants. Més info a www.
lagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Diumenge, 1 de febrer
al matí, des de Granollers

Dijous, 29 de gener

a les 14.45 h, davant del refugi antiaeri de l’estació

Mitja Marató Granollers-Les
Franqueses-La Garriga

Acte institucional de commemoració del bombardeig

Organitza: Ajuntament de la Garriga

Organitza: Ajuntament de la Garriga

Actes de Commemoració del
Bombardeig i Foment de la
Pau.
Espectacle “Defensa’m, perquè és mentida”

Divendres, 30 de gener
a les 20h, a la Sala Andreu
Dameson

a les 12 h, a Can Raspall

Organitza: Ajuntament de la Garriga

Diumenge, 25 de gener

Vols rebre El Garric a casa?

“Els petits
d’Artristras.

Envia les teves dades a
oac@ajlagarriga.cat

a les 11.30 h, al Teatre Garriga

més

grans”,

Organitza: Ajuntament de la Garriga i Pati
Mòbil
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Berenar-concert de Sant
Antoni.

Actes de Commemoració
del Bombardeig i Foment
de la Pau. Inauguració de
l’exposició “Desenterrant el
silenci”. Presentació del llibre
que porta el mateix nom i que
recupera la història del mestre
republicà Antoni Benaiges.

l’Entrevista
ARTRISTRAS, companyia de teatre
Actuaran al Teatre de la Garriga el 25 de gener amb l’obra “Els petits més grans”.

“Aquest espectacle neix de l’observació i el contacte amb la natura”
La companyia Artristras neix, la primavera de 1980,
de l’interès per la cultura tradicional i l’acció directa
del teatre de carrer. Amb un estil inconfusible, el
grup crea un teatre visual que connecta amb el públic i fa volar la imaginació de petits i grans.
El nou espectacle de la companyia, Els petits més
grans, és fruit de la col·laboració amb Ambidees.
Solucions Ambientals i s’adreça a infants de 3 a
8 anys. A través de titelles, personatges animats
i dos actors (Quique Alcántara i Jordina Font), el
muntatge vol donar a conèixer el món dels insectes i la seva relació amb el medi que els envolta.
Tot enllaçant diverses narracions curtes, l’obra fa
incís en la necessitat de convivència i respecte entre aquests animals i les persones.
Els petits més grans es podrà veure el 25 de gener a les 11.30 hores al Teatre de la Garriga - El
Patronat.
Què hi trobarem, el 25 de gener, a l’obra Els petits
més grans?
Un espectacle molt divertit i una nova faceta d’Artristras.
D’on surt la idea de dedicar un espectacle als insectes?
De l’observació, d’estar en contacte amb la natura. Tot
veient les plantes plenes de pugó ens varem preguntar:
per què serveix el pugó, com arriba a les plantes... I en
Pol Guardis, d’Ambidees Solucions Ambientals, ens va
explicar la relació que existeix entre la formiga, el pugó
i la marieta. D’aquesta manera varem descobrir una història amb moltes possibilitats teatrals, així com la màgia
de la metamorfosi. Ens varem adonar que no hi havia
espectacles que tractessin aquest tema!
I quin missatge es vol transmetre, amb el muntatge?
El respecte al nostre entorn, tenir empatia amb els altres
i el que ens envolta i, sobretot, fer gaudir el públic amb
un espectacle amb contingut científic.
Com valoreu aquesta primera col·laboració amb
Ambidees. Solucions Ambientals?
És fantàstica! Ens ve de lluny, però amb aquest espectacle s’ha obert un altre camí que pensem continuar i
aprofundir. En aquests moments estem treballant en una
altra idea molt atractiva i engrescadora.
Com va ser el procés de creació?
A partir de les tres petites històries que va fer en Pol vam
anar desenvolupant la narració teatral i la construcció
dels titelles (la majoria fets de fusta i elements naturals),
tot intentant fer arribar conceptes de biologia d’una manera amena, juganera i amb un component visual i teatral molt potent.

Els petits més grans és un espectacle de titelles?
A tots els espectacles d’Artristras hi ha titelles, encara que
siguin de grans dimensions. Sempre hem utilitzat totes
les disciplines i tècniques que considerem necessàries
per a la narració de cada història, per això preferim dir
que és un espectacle d’actor i manipulació d’elements.
Què ens podeu avançar de l’escenografia i els materials d’aquesta l’obra?
El llenguatge estètic i visual sempre té una gran importància als nostres muntatges. En aquest cas buscàvem
el màxim d’eficàcia i senzillesa suggerint la visió de la
natura a través d’una lupa, per la forma rodona del decorat, i ampliant un tros del terreny on transcorren les
històries.
Es tracta d’un espectacle per a infants. Com us sentiu treballant amb aquest públic?
Actuar al carrer vol dir actuar per a tots els públics, per
tant encara que l’obra estigui especialment adreçada a
infants, sempre ha de tenir diferents nivells de lectura i
ha de poder atraure tot tipus de públic i edats.
Com a companyia especialitzada en el teatre de carrer, com us sentiu actuant en escenaris?
Molt a gust! Com tot, té els seus pros i contres. Podríem
dir que és més còmode, però que també es troba a faltar
l’espai obert i canviant del carrer.
Des de la seva estrena al Cosmocaixa, el passat juliol, quina rebuda està tenint l’obra?
Molt bona. És meravellós acomiadar els infants i que vinguin a abraçar-te molt feliços, així com rebre comentaris de mestres i de les persones organitzadores. L’obra
l’hem representada per Catalunya, Mallorca, Castelló... I
recentment a Zaragoza, en castellà!

