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La història de la Garriga, en un nou llibre

Quatre especialistes han revisat i actualitzat el passat del municipi

E

Imatge de l’Auxilio Social franquista de la Garriga
Arxiu: Ramon Ferrandis i Noguera

l proper 27 de març es presentarà a la ciutadania el llibre Història de la Garriga. Dels primers
assentaments humans al segle XXI,
una publicació que, per la seva
magnitud i les seves característiques, està destinada a convertir-se
en l’obra de referència per a l’estudi
i el coneixement de la història del
municipi. L’acte tindrà lloc a les 20
hores a la Biblioteca Núria Albó.
El llibre ofereix una visió global de la
història de la Garriga i neix amb la
voluntat de sintetitzar coneixements
i obrir noves portes, camins i interro-

El veïnat de Gallicant a principis del segle XX
Foto cedida per Jaume Oliver Bruy

gants per a futures investigacions.
Història de la Garriga. Dels primers
assentaments humans al segle XXI
és un treball conjunt de quatre especialistes del municipi - Elisenda
Barbé, Arnau Garcia, Jordi Llimargas i Jaume Oliver- que, a través
de quasi 500 pàgines, explica el que
ha estat la Garriga fins als nostres
dies.
Amb un format innovador, l’obra defuig l’ordre cronològic habitual dels
llibres d’història per organitzar-se
en blocs temàtics, i també inclou
fotografies antigues i material gràfic

divers.
Al llarg de 9 capítols, repassa temes
com l’organització del terme de la
Garriga, les formes d’assentament,
l’aigua termal i el termalisme, les crisis i les guerres, la fiscalitat, les formes de sociabilitat fins a la societat
de masses o la demografia contemporània.
La publicació és una iniciativa de
l’Ajuntament de la Garriga que
s’emmarca dins el projecte La Garriga Rural i, un cop feta la presentació
del dia 27 de març, es podrà adquirir
a les llibreries del municipi

Opinió dels grups polítics:
CIU: “Des de CIU felicitem la feina aconseguida pels quatre historiadors que han fet possible el llibre que ben aviat
tindrem a mans. Conèixer la nostra història fa que ens en puguem sentir part.”
Acord: “L’edició del llibre “Història de la Garriga. Dels primers assentaments humans al segle XXI” és una notícia
excel·lent. No disposàvem d’un treball d’aquestes caractarístiques des del 1955, quan Josep Maurí va publicar els
seus tres volums. Aquest ens permetrà acostar-nos al passat garriguenc des d’una òptica nova i moderna, amb
mentalitat del segle XXI. Felicitem els autors.”
SI: “És important conservar la memòria històrica d’un poble i d’un país. No oblidar és important per no cometre els
mateixos errors del passat.”
PSC: “Des de fa molt de temps, la Garriga ha apostat per recuperar la seva història. Aquest llibre ens ajuda a tenir
present la nostra història. Fer un passeig per ella i acostar-la als nostres veïns i veïnes.”
ICV: “A la Garriga tenim la sort de conservar elements del patrimoni que tenen un interès que depassa l’àmbit local
(la vil·la romana, la Doma i el seu retaule, Rosanes, el molí de Blancafort, la mansana Raspall, els refugis….).
Aquest ric patrimoni històric reclamava una obra de referència històrica a l’alçada, com estem convençuts que serà
aquest llibre.”
PP: “Veiem interessant la recollida de fets i dades d’aquest estudi que ens apropen a la història del nostre poble,
que és la Garriga.”
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Notícies

La Garriga fa gala del seu producte més emblemàtic

La Fira de la Botifarra satisfà públic i participants en dos dies plens d’activitat

L

a 4a Fira de la Botifarra, que es va
celebrar els dies 21 i 22 de febrer,
va tornar a seduir milers de visitants
que, aquest any, a més, van poder
gaudir de degustacions gastronòmiques de restaurants del municipi.
En aquesta edició la Fira va comptar
amb el doble de cansaladeries participants, així com també amb parades de productors de proximitat de
la comarca. Les persones firaires es
van mostrar satisfetes amb les vendes registrades i, sobretot, amb el

concepte de fira, que té en compte
els productors i artesans que elaboren directament els productes (sense
la figura dels intermediaris).
La Fira s’estenia per la plaça de
l’Església, el carrer del Centre i la
plaça de Can Dachs, on hi havia
l’espai gastronòmic on es podien
tastar els platillos de botifarra. Durant els dos dies es van fer demostracions d’elaboració de botifarra
garriguenca, tallers i concursos per
a infants, visites guiades als punts
4 El Garric
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d’interès turístic i fins i tot un torneig
de Botifarra.
Diumenge al matí es va fer el tradicional ball de gitanes, amb la participació de nens i nenes de l’Escola de
Música de la Garriga i les colles de
Sant Esteve de Palautordera i Sant
Celoni. Durant tota la fira, els mitjans
de comunicació es van fer ressò de
l’activitat: Ràdio Silenci va emetre
un programa especial en directe, i
VOTV i la Xarxa també van dedicar
un programa a l’esdeveniment.

Carnestoltes, el rei dels poca-soltes

Les disfresses, les comparses i el swing, protagonistes de la festa

L

a Garriga va viure intensament la
festa del Carnestoltes, que es va
celebrar el cap de setmana del 14 i
15 de febrer. La rua de comparses va
comptar amb la col·laboració de centenars de persones i amb disfresses
elaborades i originals.
Després de desfilar pel poble, les
comparses van reunir-se a la plaça de

l’Església, on es van lliurar els premis.
En la categoria A, les guanyadores
van ser “Els Domadors i els lleons”,
“Sant Lluís Motards” i “Els Egipcis”;
mentre que en la categoria B els
noms premiats van ser “El Soldadet
de Plom”, “Els Catxondos del Turó” i
“Polis i Lladres”. En la categoria individual el premi va ser per la disfressa
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“La Xixilona”.
El diumenge 15 de febrer durant tot
el dia a la plaça de l’Església hi va
haver un ball de swing, organitzat per
The Impresentables Hoopers amb
disfresses i música en directe. A la
tarda, per cloure la festa, va tenir lloc
l’enterrament de la sardina i la crema
del Rei Carnestoltes.

Notícies

Dia Internacional de les Dones

L’empoderament de la dona, en una mostra

E

l proper 6 de març, amb motiu
del Dia Internacional de les Dones (8 de març), s’inaugurarà la V
Mostra Col·lectiva d’Art a la Torre
del Fanal.
L’exposició presentarà un conjunt
d’obres d’artistes del municipi i
voltants relacionades amb el tema
“Dona i poder. L’empoderament de

les dones”. La inauguració es farà
a les 20 hores i la mostra es podrà
visitar fins al 31 de març.
També amb motiu del Dia Internacional de les Dones l’Ajuntament ha
programat un cicle d’activitats, que
es duran a terme durant aquest mes
a la Torre del Fanal. Més informació
a www.lagarriga.cat.

Comencen els plans d’ocupació 2015
Des del gener s’han convocat diverses places

Alejandra Rubies

Per sumar-se a la celebració del
Dia de les Dones la Fundació
Fornells-Pla i Conxa Sisquella ha
programat l’exposició “Matujitos
de vida”, un treball de la creadora Alejandra Rubies, pintora, fotògrafa i performer.
La inauguració es farà el 15 de
març a les 12 del migida a la Fundació (Calàbria, 208) i comptarà
amb una acció artística entre la
mateixa pintora i el músic-autor
Diego Paqué.
Parelles artístiques
L’Associació El Far organitza, un
any més, l’exposició “Parelles artístiques”, que s’inaugurarà el 27
de març a les 19 hores a la Sala
Andreu Dameson. Les parelles
participants, que són de tota la
comarca, estan integrades per
persones amb trastorns mentals
i artistes, que treballen conjuntament en el procés creatiu d’una
obra.
Curs de monitors/es

L’Ajuntament de la Garriga ha iniciat els Plans d’Ocupació Municipals 2015 que, en una primera
fase, han convocat places per a
paletes, pintors/es, fusters/es, auxiliars administratius/ves i peons/
es de neteja viària. Properament
és previst que es publiquin les
bases per a una plaça de l’àrea
d’informàtica.
Els Plans d’Ocupació Municipals

estan adreçats a persones empadronades al poble i en situació
d’atur, que a través d’una contractació laboral temporal, duen a terme actuacions d’interès general i
social al municipi. Al llarg d’aquest
any, el consistori convocarà altres places destinades a millorar
l’ocupabilitat de les persones interessades que, alhora, podran
adquirir experiència professional.
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Núm.134 · març 2015

El Punt d’Informació Juvenil (PIJ)
organitza un curs de monitors/
es reconegut per la Generalitat.
La formació consta d’una part
pràctica i d’una etapa lectiva, que
es farà del 14 al 31 de març, i el
dies 1, 2 11 i 12 d’abril. El preu
del curs és de 190 euros. Més informació al PIJ (c. Sant Francesc
14-30, 93 871 83 28 – lgterritorijove@gmail.com).

Nou Servei d’Arxiu Municipal

Permetrà una gestió administrativa més eficaç

Taller d’escriptura

L’Escola Municipal d’Educació
ha engegat una 2a edició del taller d’escriptura de ficció, que va
tenir una molt bona acollida el
trimestre passat. El curs està impartit per Carles Peramo, escriptor i director de l’Aula de lletres.

L

’Ajuntament de la Garriga ha fet un pas
endavant en la gestió de la seva documentació i compta, des del setembre,
amb la figura d’una arxivera municipal.
La creació d’aquest nou Servei d’Arxiu
Municipal permetrà a l’Ajuntament custodiar i mantenir organitzada la seva
documentació, tot garantint una gestió
administrativa transparent i eficaç. Un
altre dels objectius és garantir el dret a
la informació de la ciutadania i vetllar per
la protecció, recuperació i difusió del patrimoni documental del municipi. Des de
l’Arxiu, a més, es col·laborarà en el desenvolupament de l’Administració Electrò-

nica del Consistori.
Al Ple de febrer –encara per celebrar
al tancament del butlletí- és previst que
s’aprovi el Reglament de l’Arxiu, que en
regularà el funcionament i competències. A l’Arxiu de la Garriga, de més de
600 metres lineals, s’hi troba tant documentació administrativa del municipi
com documentació històrica que es remunta a l’any 1323.
L’horari de l’Arxiu és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i els dilluns també
de 16 a 18.30 hores. Més informació al
93 850 50 50 (extensió 1108) o al correu
arxiu@ajlagarriga.cat.

Visita d’una supervivent d’Hiroshima

Enfusta’t
El proper 10 de març es celebrarà la 4a edició del concurs
d’aprenents de fusteria de la
Garriga Enfusta’t, organitzat
pels departaments de fusta i
moble de l’Escola Municipal
d’Art i Disseny, l’Escola Municipal d’Educació i l’institut Vil·la
Romana.
L’alumnat guanyador representarà el seu centre representaran el seu centre a un concurs
d’àmbit català. També s’escollirà
el millor aprenent de fusta i moble de la Garriga.
Crida de voluntariat

Yoshiko Kajimoto va compartir el seu testimoni

La Garriga va rebre el passat 10 de
febrer la visita d’una supervivent del
bombardeig d’Hiroshima, Yoshiko
Kajimoto, que va visitar l’institut
Vil·la Romana per oferir una xerrada a alumnes de batxillerat.
Durant l’acte, que formava part del
cicle de Commemoració del Bombardeig i de Foment de la Pau, Kajimoto va compartir amb els nois i

noies el seu testimoni del bombardeig atòmic que va tenir lloc el 6
d’agost de 1945.
La Garriga és membre de Mayors
for Peace, una xarxa mundial de
ciutats compromeses amb la pau i
el desarmament que treballen per
aconseguir un món en pau permanent gràcies a la solidaritat entre
les ciutats de tot el planeta.
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El projecte Encaix necessita
persones voluntàries per dur a
terme serveis de suport entre
famílies. Encaix és un servei
adreçat a famílies que no es
poden fer càrrec dels seus fills/
es en diversos moments del dia
i que no disposen del suport de
la seva família.
Pot col·laborar en el programa
qualsevol persona que vulgui
compartir el seu temps amb
aquests infants i que estigui
disposada a tenir-ne cura. Més
informació a l’Oficina de Serveis
Socials (93 871 90 95).

Notícies

El Terra de Sons ret homenatge a Ovidi Montllor
Música d’autor a diferents espais emblemàtics del poble
l’Ajuntament, arriba a la seva 5a
edició amb algunes de les veus més
prometedores i suggerents del panorama musical català. Els concerts
es faran en punts emblemàtics del
poble (Can Raspall, Can Ramos, La
Doma i l’ermita de Santa Maria del
Camí) els dies 7, 14, 21 i 28 de març
a les 22 hores i el preu de l’entrada
serà de 6 euros.

E

l Cicle de música d’autor Terra de Sons, impulsat per La
Gatzara amb la col·laboració de

Versions d’Ovidi
Aquest any, com a novetat, el cicle vol retre homenatge a la figura
d’Ovidi Montllor i per això a cada
grup o cantant farà una versió d’una
de les cançons del compositor.
El Terra de Sons portarà a la Garriga la música de Marta Rius i Judit
Nedermann, que actuaran el 7 de
març a Santa Maria del Camí. El 14

de març, a Can Raspall, es podran
escoltar les veus de Darània i Joan
Masdéu, i el vespre del 21 de març
serà el torn de Ian Sala i de Corriolà.
Pau Vallvé i Jo Jet
L’última cita del Terra de Sons arribarà el 28 de març a la Doma amb
Jo Jet i Pau Vallvé, qui fa un any va
tancar la gira al Liceu amb el disc De
bosc i que interpretarà les melodies
del seu nou disc, Pels dies bons.
L’escena antifolk
Un altre acte es farà en col·laboració
amb el Cineclub el dia 15 de març
a les 18.30 hores a l’Auditori de
l’EMM, i consistirà en la projecció
del documental The unfinished story
of The Missing Leech.

Ramon Madaula i Anna Sahun al Teatre

Espectacles locals

Els coneguts actors Ramon Madaula i Anna Sahun pujaran a
l’escenari del Teatre de la Garriga
– El Patronat el proper diumenge
8 de març per interpretar l’obra
Idiota, produïda per la Sala Muntaner de Barcelona i dirigida per
Jordi Casanovas.
Idiota, a mig camí entre la comèdia negra i el thriller, explica la història d’un home (Ramon Madaula)
que es presenta a unes proves

Aquest mes també actuaran al
Teatre de la Garriga la companyia local Nats Teatre, amb les
obra Molières (14 de març) i Espectres de Shakespeare (15 de
març), i el Cor Sarabanda, amb
l’espectacle Narcisa Freixas (21
de març). El preu de les actuacions serà de 8 euros i les entrades es poden comprar el mateix dia de les funcions, a www.
ticketea.com o a l’OAC.

Actuaran el 8 de març a l’obra Idiota

psicològiques molt ben remunerades on una psicòloga (Anna
Sahun) el portarà a reaccions totalment inesperades per ell. Un joc
negre i divertit, on el públic podrà
resoldre des de la seva butaca els
diferents obstacles amb què es
trobarà el protagonista.
L’obra començarà a les 18 hores i
les entrades es poden comprar a
l’OAC, Ticketea.com o al mateix
Teatre.
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Tornen les Garrigangues

El 8 de març els comerços oferiran estocs

Ajuts per les ventades

L

a 5a edició de la fira de Garrigangues es celebrarà el diumenge 8 de
març a la plaça de Can Dachs de la
Garriga. Com sempre, el públic visitant
trobarà a les diverses parades productes que han vist en el transcurs de les
rebaixes a les botigues del poble, però
a un preu encara més econòmic.
Les
Garrigangues,
organitzades
per l’ASIC amb la col·laboració de
l’Ajuntament, són ja una cita consolidada a l’agenda del municipi, on el
comerç de qualitat liquida l’estoc de
temporada.
Aquest any, les Garrigangues comptaran amb una cinquantena de parades participants de productes de roba,
calçat, joieria, marroquineria, estètica, llar, informàtica i serveis. La fira
s’instal·larà a la plaça de Can Dachs i
serà oberta de les 10 a les 19 hores.

La Garriga paga abans dels 30 dies

És un dels ajuntaments més puntuals de la comarca

L’Ajuntament de la Garriga paga
les factures a proveïdors abans
del termini que marca la llei i, de
fet, és un dels municipis més puntuals de la comarca a l’hora de fer
els pagaments. Si bé segons la
legislació el termini per pagar les
factura és de 30 dies, a la Garriga es paguen a 23 dies de mitjana
(una setmana abans del límit es-

tablert).
A la comarca del Vallès Oriental,
els Ajuntament que paguen abans
són els de la Garriga, Sant Celoni i Caldes, encapçalats per Sant
Antoni de Vilamajor i Vallromanes.
En canvi, els que acumulen els
màxims retards són la Llagosta i
Mollet, que superen amb escreix
els 30 dies que fixa la normativa.
9 El Garric
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La Diputació de Barcelona
destinarà ajuts per reparar els
danys ocasionats per la ventada del desembre passat. Així
ho va afirmar el president de la
Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, durant la visita que
va realitzar amb l’alcaldessa
Meritxell Budó el 7 de febrer a
la Garriga i a altres pobles de la
comarca. En els propers dies,
la Diputació de Barcelona disposarà d’un fons per fer front a
necessitats no previstes, produïdes especialment per fenòmens meteorològics.
Compostatge

Durant el mes de febrer s’ha
repartit una seixantena de compostadors a les persones que
es van apuntar al Programa de
gestió domèstica de la fracció
orgànica dels residus iniciat al
novembre. L’objectiu és potenciar la recollida de matèria orgànica, que es pot transformar de
manera natural en compost (un
excel·lent adob per a plantes i
arbres).

Notícies

La Mitja i la Viladrau, multitudinàries
Èxit de les populars cites esportives

L

a Mitja Marató i la travessa Viladrau
la Garriga van marcar l’agenda esportiva del municipi durant el mes de
febrer, en què milers de persones van
participar a les dues cites esportives
més esperades de cada any.
La Mitja es va celebrar l’1 de febrer i va
comptar amb 12.000 atletes, que van
recórrer 21 quilòmetres entre Granollers, les Franqueses i la Garriga. A la
Garriga el primer classificat va ser Dani
Cuartero (1h 12min 50s) i la primera
classificada, Sílvia Segura (1h 26min

57s). El guanyador de la cursa va ser
el kenià Kipsang (1h 02min 39s); i la
guanyadora, l’ucraïnesa Olga Kotovska (1h 13min 18s).
La Travessa Viladrau – la Garriga va tenir lloc el 8 de febrer amb prop d’un miler de participants. El primer a completar la travessa, de 31 quilòmetres i amb
força neu, va ser Joan Pla (2 h 50 min).
La garriguenca Elisenda Rodríguez va
ser la primera dona a arribar, i en Pere
Soler, de 12 anys i també de la Garriga,
va ser el primer nen.

Anècdotes històriques de la Garriga
Duplicar les feines per arribar a final de mes

Foto R. Ferrandis

En podeu trobar més al llibre “Història de la Garriga. Dels petits assentaments
humans al segle XXI”, a la venda a partir del 27 de març

La precarietat de les cases obligava garriguencs i garriguenques
a trobar ingressos al marge del
conreu de la terra. Genís Vinyoles els va obtenir com a voluntari
remunerat durant la Guerra Gran,
a finals del segle XVIII. És un cas
extrem i puntual.
Als segles XVIII i XIX, a la majoria de les cases de la Garriga,

en canvi, hi havia dones que filaven. Ens convindria saber de quina
mena de fil es tractava, si de cànem
o bé de llana o de cotó. En aquest
sentit, tenim notícies més concretes d’un grup de famílies que es
presentaven com a espardenyers i
corders (és a dir, que treballaven
el cànem) tot i que continuaven
conreant algunes peces de terra.
Però també hi havia famílies que
es presentaven com a treballadores de la terra i que, com a segona
activitat econòmica, també manufacturaven el cànem. Tots els corders i espardenyers de la Garriga
treballaven per abastir una xarxa
comercial que es devia estendre
més enllà del Vallès.
10 El Garric
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Campions de cross
El passat diumenge 8 de febrer
es va disputar el 95è Campionat de Catalunya Absolut de
Cross Individual i per Clubs, en
el marc del Cross Ciutat de Mataró. L’equip de la Garriga del
F. C. Barcelona es va tornar a
proclamar campió de Catalunya, ara en la categoria infantil.
Està format per: Àlex Salgado i
Castilla (Campió de Catalunya
de Cross individual 2015), Ignasi Blasi i Moreno (6è), Ferriol
Galobardes i Nogué (19è), i Ferran Riba i Banyos.
Gil Carbonès, premi Horseball

El garriguenc Gil Gironès ha
estat premiat a la 3a Gala de
premis Horseball de Catalunya,
que va tenir lloc el 7 de febrer
a Olot.
En aquest acte es reconeixien
les jugadores i els jugadors
d’aquesta disciplina hípica que
han aconseguit medalles internacionals i a campionats
d’Espanya, i també la tasca de
persones entrenadores, àrbitres i clubs.
Cicle d’Herbes i Plantes

El Centre de Visitants de la Garriga inicia el 21 de març un Cicle d’Herbes i Plantes per donar
a conèixer el món de les plantes
medicinals, aromàtiques i curatives de l’entorn del municipi. La
primera sessió tindrà lloc dissabte 21 a les 11 hores al Centre
de Visitants, amb la xerrada
“Introducció a l’etnobotànica”, a
càrrec d’Isabel Ubach. Més informació i inscripcions a info@
visitalagarriga.cat, o trucant al
93 113 70 31 / 610 47 78 23.

Urbanització de la plaça Antònia Sabater

Les obres mantindran el sauló i l’arbrat existents

A

rran de les informacions aparegudes a les xarxes socials sobre
el projecte d’urbanització de la plaça
Antònia Sabater, l’Ajuntament de la
Garriga vol informar que aquesta actuació manté el sauló i l’arbrat existent,
i que els treballs no preveuen que cap
mena d’instal·lació passi pel mig de la
plaça.
La urbanització també contempla el so-

terrament del rec Monar en el tram de
la plaça per garantir l’accés a aquesta
zona i preservar l’estructura del regant. Durant els treballs d’enderroc del
rec Monar actual es farà el seguiment
arqueològic que pertoca, tal com ha
prescrit l’àrea de Patrimoni. En aquest
sentit, l’empresa que s’encarrega
dels treballs ja ha contractat un servei d’arqueologia que valorarà si el
rec Monar és del segle XVII-XVIII (i
en aquest cas es documentarà i es
canalitzarà per mantenir-lo) o si és
una modificació feta del segle XX (en
aquest últim cas no tindria interès patrimonial).
El projecte d’urbanització de la plaça
Antònia Sabater va ser aprovat de manera definitiva per la Junta de Govern
Local del 6 d’octubre de 2014 amb
els vots a favor dels tots els membres
d’aquest òrgan de govern, que aquell
dia estava format per l’alcadessa,
Meritxell Budó (CiU); els tinents
d’alcaldes, Neus Marrodan Torrents
(ACORD) i Joan Esteban Sans (CiU) i
el regidor de l’oposició Josep Oliveras
Cuquet (SI).

El desdoblament de la via, més a prop
El projecte es licitarà aquest mes de març

Millores d’accessibilitat

Dins les tasques de millora de la
via pública, l’Ajuntament està treballant aquests dies per millorar
l’accessibilitat de diverses zones
del municipi. Amb aquesta actuació es renoven els panots que
a hores d’ara estan malmesos i
es fan rebaixos en les vorades
de les cantonades per facilitar
l’accessibilitat a persones amb
mobilitat reduïda. Les tasques
s’estan fent als carrers Centre,
Moranta, Nord, Can Noguera i
Mil·lenari de Catalunya. Al carrer
Centre, a més, s’ampliarà la vorera de davant e la biblioteca tot
mantenint la zona de càrrega i
descàrrega en línia.
Renovació d’enllumenat
També aquest mes es durarà a terme la renovació de
l’enllumentat públic dels carrers
del centre, on se substituiran els
punts de llum actuals per uns de
tecnologia LED. Aquest canvi de
1274 punt de llum permetrà doblar el nivell lumínic de la via pública i repartir la llum de manera
més uniforme. Alhora, es reduirà
el consum en un 70%, perquè
el rendiment dels llums LED és
molt més elevat.
Treballar la transparència

Els projectes constructius del desdoblament de la línia R3 es licitaran
aquest mes de març, segons es va
acordar el passat 17 de febrer en
una reunió entre la Generalitat el
Ministeri de Foment. Un cop licitades, les obres s’executarien l’any
2016 i en un període previst de 2
anys.
El projecte, que té un pressupost
de 95 milions d’euros, contempla

desdoblar la via de R3 en els trams
Parets-Granollers-Canovelles, les
Franqueses- la Garriga i BalenyàTona-Seva amb l’objectiu de millorar la seva fiabilitat, la velocitat
comercial i doblar les freqüències,
que passaran de dos a quatre combois per hora. Així ho va afirmar el
conseller de Territori i Sostenibilitat,
Santi Vila, que va visitar la Garriga
el 20 de febrer passat.
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Des del mes d’octubre passat,
l’Ajuntament de la Garriga està
treballant per tal de complir els
requisits que, des de principis
d’aquest any 2015, exigeix la
Llei de Transparència i Bon Govern. Aquesta normativa obliga
a les administracions a garantir
l’accés a la informació sobre la
gestió municipal. Per afavorirho, s’ha creat una àrea específica a l’apartat Ajuntament del
web municipal.

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

Maig de 2011. Convergència i Unió
guanyava les eleccions municipals
i s’iniciava a la Garriga un període
de canvi polític del que ara, transcorreguts quasi quatre anys, cal fer
balanç.
Independentment de fets i aspectes
concrets de la gestió diària era una
prioritat pel nostre grup que tant
portes enfora com portes endins de
l’Ajuntament es visqués i es respirés un clima de tranquil·litat social i
política. Amb encerts i amb errades
però sobretot amb el nostre afany
per pensar en positiu creiem haver
contribuït de manera conjunta amb la
ciutadania, la societat civil organitzada i els partits polítics de la Garriga
a aquesta pau social imprescindible
per que qualsevol poble avanci de
manera ferma i decidida. Convergència i Unió seguirà mantenint com
a principal prioritat de futur aquest
mateix objectiu.
Altre tret fonamental i decisiu
d’aquests anys que deixem enrere ha estat l’haver pogut superar
amb èxit uns temps difícils que han
colpejat amb força les finances municipals. De vegades el nostre grup
ha rebut crítiques per ser massa
prudents, hem rebut crítiques per
no voler pujar els impostos o inclòs
se’ns ha criticat per gastar poc. Però
si fem balanç podem dir amb cert orgull , un orgull no exempt de prudència, que l’Ajuntament de la Garriga té
una bona salut econòmica i financera. Per suposat, mantenir i millorar
aquesta estabilitat de les finances
municipals seguirà formant part de la
nostra manera de treballar.
Maig de 2015. Convergència i Unió
de la Garriga seguirà apostant per
valors com la il·lusió i la perseverança.

Endreçar el passat. Mirar al futur.
Tal com diu el Garric d’aquest mes, el proper dia 27 de març, a la Biblioteca Núria
Albó, es presentarà el llibre “Història de
la Garriga. Dels primers assentaments
humans al segle XXI”, d’Elisenda Barbé,
Arnau Garcia, Jordi Llimargas i Jaume
Oliver. Aquest llibre representa la culminació de molts mesos de feina i, alhora,
també del projecte “La Garriga rural”,
que durant gairebé dos anys ha posat en
valor i ha difós els espais i el patrimoni
històric i rural, especialment aquell que
encara està en funcionament.
De les moltes activitats que s’han dut a
terme, creiem destacables les tres noves rutes (aigua i regadiu, paisatges de
secà, la Garriga secreta) que ofereix el
Centre de Visitants, les activitats sobre
la verema o l’oli, la recollida de fotografies, o el DVD “La Garriga rural. Quan
la terra marcava el ritme”, amb imatges i
testimonis extraordinaris. Tot plegat queda recollit al Centre de Documentació
Històrica de la Garriga (www.cdh.lagarriga.cat) i també al web visitalagarriga.
cat.
Precisament, l’externalització del servei que des del març de 2014 ofereix
el Centre de Visitants –que a més ja
és Punt d’Informació del Parc Natural
del Montseny– és clau per, més enllà
de l’atenció al públic, generar i activar
l’oferta turística de la Garriga al voltant
del patrimoni natural i arquitectònic, i
l’augment sostingut en el nombre de vistes acumulades així ho corrobora (1300
fins el desembre i 500 inscrits a visites
guiades). Creiem que una eficient projecció turística de la Garriga passa, sobretot, per tenir endreçat el nostre passat més recent. Esdeveniments com el
Corpus, la Fira de la Botifarra o les Jornades Modernistes també ens ajuden,
sens dubte, a crear un circuit d’atracció
de visitants i que el turisme sigui, cada
vegada més, una oportunitat real que
genera beneficis directes –econòmics i
de coneixement– per a tots. Tenim bones eines a l’abast i en sabem i en sabrem fer ús.
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Cada dia més tenim la sensació que els
ciutadans de la Garriga no són conscients dels drets que poden exigir i exercir davant l’Ajuntament. La burocràcia,
les males maneres polítiques, el seu
paternalisme cacic, en definitiva, la seva
manera d’actuar, fa que massa gent no
hagi fet servir mai les seves institucions.
Institucions que, per cert, les estem pagant i a preu d’or.
Des del nostre grup municipal creiem
que no és tan complicat que la gent pugui sentir-se atesa per l’Ajuntament, i no
com una recompensa de tant en tant,
amb un copet a l’esquena per part de
l’alcaldessa, sinó com un acte habitual.
Tothom ha de saber que té canals per
presentar queixes i que té dret a ser contestat i informat, sempre. Però sobretot
ha de ser el propi Ajuntament a través
dels seus polítics, qui ha de fer constantment actes de transparència, explicant tot allò que afecta al poble.
Trobem un exemple en les obres privades: a quants veïns s’ha informat de les
obres que es fan al costat del cinema? A
ningú. Gairebé cada dia el terra tremola i el desconeixement de l’abast de les
obres ha causat un ai al cor als veïns. O
el cas de la fibra òptica, del que vam fernos ressò fa un parell de dies: l’han fet
passar sense cap control ni explicació
per vàries façanes d’habitatges particulars. I així, un llarg etcètera durant tota
la legislatura.
L’Ajuntament és de tots. No d’uns polítics
que fan favors a la seva població. Ells
només fan la seva feina! L’Ajuntament
ha de ser un espai de trobada i d’entesa,
on les divergències convergeixin perquè
tots puguem conviure agradablement a
la Garriga, amb diàleg, amb informació,
amb transparència i humilitat.

Àlex Valiente
Carlos Martín

Fa uns dies, el Govern Central va
donar a conèixer la nova llei per les
entitats sense ànim de lucre. Una llei
que fa que les entitats que organitzen
activitats, hagin de tributar a Hisenda pels ingressos obtinguts. Una llei
que entenem que ataca d’una forma
ferotge a aquestes entitats.
Sense dubtes, aquesta llei, el que
persegueix és que desapareguin les
entitats i la vida social que aporten en
el nostre dia a dia. En un moment on
la crisis econòmica ataca d’una forma molt gran a aquestes entitats, ja
que cada vegada més costa trobar
patrocinadors que assumeixin part
del cost que suposa la organització dels esdeveniments públics que
s’organitzen, el fet de tributar per
uns ingressos que ajuden a cobrir les
despeses que signifiquen la organització dels esdeveniments, però que
no cobreixen tota aquesta despesa.
És una llàstima que els governs, en
un afany de treure diners fins i tot
sota de les pedres, ataquin als més
dèbils sense tenir en compte el que
això pot comportar.
L’atac més important si analitzem
tota aquesta llei recaurà sobre les
entitats esportives que suportaran
una pressió fiscal difícilment assumible. Les entitats municipals d’aquest
tipus, suen diàriament per poder quadrar els seus pressupostos i ara es
troben amb aquesta nova llei que els
hi posarà encara més difícil.
Per això ens oposem fermament
a la Noval Llei tot i les noves esmenes que ja s’han anunciat que
s’inclouran. Esperem la rectificació
del Govern Central i que doni marxa
enrere a aquesta llei que pot liquidar
a les nostres entitats

Israel Molinero
Martí Porter

Fibra òptica

Iva cultural

Aquests dies es veu una frenètica activitat d’operaris de telecomunicacions traginar amunt i avall kilòmetres de cable
per la Garriga.
Sembla que, finalment, ens ha entrat
la febrada definitiva per la fibra òptica,
i que fins l’últim racó del poble quedarà
connectat amb la més moderna tecnologia.
No és que tinguem res en contra d’una
major connectivitat, ni que ens sembli
malament anar per feina, però veiem
que, una vegada més, les coses s’estan
fent sense informar adequadament al
veïnat; que més d’un garriguenc s’ha
trobat operaris treballant a la seva façana sense cap notificació prèvia; que,
pel que sembla, en alguna ocasió se’ls
han trobat, fins i tot, a l’interior de casa
seva sense permís; que hi ha hagut ignorància o indiferència envers façanes
recentment restaurades que haurien de
ser protegides; que, en alguns cassos,
s’ha literalment omès la oposició dels
veïns a acollir aquestes instal·lacions (o
a acollir-los d’aquesta manera); en definitiva, que la feina s’està fent precipitadament i amb una filosofia low cost que
no s’adiu ni amb la mínima consideració
que tots els garriguencs mereixem, ni
amb els idíl·lics anuncis que surten a la
tele, ni amb els sucosos beneficis que
les corporacions n’obtindran.
Les companyies de telecomunicacions
guanyen quantitats ingents de diners
gràcies als seus usuaris; de fet, ja s’han
convertit en les empreses més rentables, però això no les exonera de fer
la seva feina sense atemptar contra el
paisatge de qui els pagarà les factures,
ni d’abusar de la paciència dels consumidors.
Altres poblacions, algunes de ben properes, acullen instal·lacions de fibra òptica, però les institucions locals es miren
amb lupa que el paisatge urbà sigui respectat, soterrant el cablejat o habilitant
solucions restrictives en defensa del patrimoni històric i arquitectònic.
La Garriga es vanta amb raó del seu patrimoni, i l’Ajuntament n’ha de ser el seu
més aferrissat defensor, per respecte
als seus ciutadans i també als seus visitants. No volem instal·lacions a qualsevol preu, i creiem que és exigible que el
govern local prengui totes les mesures
que té al seu abast.

El partit Popular entén la cultura com
un sector estratègic al nostre país: ens
projecta al món, és clau per a la recuperació econòmica i enforteix la llibertat i el
pluralisme a la nostra societat.
El passat 4 de febrer va aprovar demanar al Congrés una rebaixa de l’IVA a
determinades activitats i productes culturals. El Partit Popular es va abstenir,
perquè creiem que baixar impostos és
positiu, però s’ha de fer quan sigui possible, com ja hem començat a fer.
No es pot parlar d’IVA cultural com si
només hi hagués un tipus. Hi ha diferents tipus d’IVA per a diferents tipus
d’activitats culturals. La més important
d’elles a Espanya, l’editorial , que representa el 40% de tota activitat cultural, ha
mantingut l’IVA super-reduït del 4%.
El govern d’Espanya es va veure obligat
a pujar impostos, com l’IVA a la venda
d’entrades a espectacles per una raó
d’emergència nacional. El PSOE havia
deixat l’Estat amb un dèficit molt més
elevat del que reconeixia i el país estava a punt de ser rescatat.
Com hem vist a Grècia o Portugal, un
rescat hagués estat nefast. Hagués perjudicat a la recuperació i, per tant, també al sector cultural; ja que el problema
de la cultura a Espanya no ha estat tant
l’augment de l’impost com la baixada de
la demanda.
L’ocupació al sector de la cultura no va
començar a caure amb l’augment de
l’IVA, sinó bastant abans, al 2009, per
culpa d’una crisi econòmica que els socialistes negaven.
Gràcies a les reformes del Partit Popular , Espanya és de les grans economies
de l’Eurozona la que més creix; i això
permet que s’estigui recuperant i creixent l’ocupació al sector cultural.
Aquesta recuperació i la bona qualitat
de l’actual cinema espanyol han aconseguit que aquest hagi estat un gran
any per al nostre cinema.
La pujada d’impostos va permetre un
pla de xoc com el pla de proveïdors que
va salvar moltes empreses i llocs de treball lligats a la cultura en un moment de
crisi de recursos a les administracions
locals i autonòmiques.
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l’Agenda
Diumenge 1 de març

a les 17.30 h, al Teatre la Garriga-El Patronat

Post Clàssic amb Tortell Poltrona
Organitza: Ajuntament de la Garriga

SEK CATALUNYA

Dissabte 7 de març
Reunió informativa 9.30h
Visita instal·lacions de 10.30h a 11.15h
Cal confirmar assistència.

Dimarts 3 de març

Dijous 5 de març

Homenatge al cantautor Ovidi
Montllor en el 20è aniversari de la
seva mort: “L’Ovidi al 3: Artista.
Polític. Pallasso.” Del cicle poèticmusical Terra de sons. David Caño,
Borja Penalba i David Fernández. Entrada lliure.

Concert del Quartet Colom. Cicle
de Joves Intèrprets

a les 18.30 h, al Teatre la Garriga-El Patronat

Organitzen: La Gatzara i Aula de la Universitat a
l’Abast de la FUMH

Dimecres 4 de març

a les 18h, a la Biblioteca Núria Albó

Story Time: Hora del Conte en
anglès!“The Three Billy Goats
Gruff”, a càrrec de Cambridge
School.
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge
School

Del 5 al 13 de març
ESCOLA PINETONS

Dijous 5 de març i Dilluns 9 de març
Visita instal·lacions 17h
Reunió informativa 18h
Visita escola de 10h a 11h

ESCOLA TAGAMANENT
Divendres 6 de març
Visita instal·lacions 16.45h
Reunió informativa 17.15h

ESCOLA GIROI

Dissabte 7 de març
Reunió informativa 11h, a continuació visita instal·lacions.

ESCOLA PUIGGRACIÓS
Diumenge 8 de març
Reunió informativa 11h
Visita instal·lacions 11.45h

ESCOLA SANT LLUIS GONÇAGA

Dissabte 28 de febrer
Informació i visita instal·lacions de 10.3h a
14h.

INSTITUT MANUEL BLANCAFORT
Dimarts 3 de març
Reunió informativa i visita 18.30h
Dissabte 7 de març
Reunió informativa i visita 11h

INSTITUT VIL·LA ROMANA

Dilluns 9 de març
Reunió informativa 19.30h, a continuació
visita instal·lacions.

ISCAT

Divendres 27 de febrer i Divendres 13 de
març
Visita instal·lacions 15h
Reunió informativa 18h
Cal confirmar assistència.

Diumenge 8 de març

de 10 a 19 h, a la plaça Can Dachs

Garrigangues
Organitza: ASIC

a les 11 h, davant del casal de Rosanes

Organitza: Escola Municipal de Música Josep
Aymerich

Joc de pistes camp d’aviació de
Rosanes. Actes de Commemoració
Bombardeig la Garriga.
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia:
info@visitalagarriga.cat o trucant al
93 113 70 31 / 610 47 78 23

a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó

Organitza: Centre de Visitants

a les 19 h, a lAuditori de l’EMM

“ENGLISH AT THE LIBRARY”: conversa en anglès. Xerrada: “Winston
Churchill and the power of words”
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge
School

Divendres 6 de març
a les 20 h, a la Torre del Fanal

Inauguració de la V Mostra
Col·lectiva d’Art. DONA I PODERl’empoderament. Fins el 31 de març
Organitzen: diverses artistes i Ajuntament de la
Garriga

a les 20 h, a la Sala municipal d’art i exposicions Andreu Dameson i Aspa

Inauguració de l’exposició pintors
solidaris “Escola Municipal d’ Art i
disseny de la Garriga i tòmbola de
joguines reciclades. Fins el 23 de
març.
Organitza: Fundació Oncovallès.

a les 21h, al Casal de Joves

Nit de Cinema Temàtic
Organitza: KillerStepz i Casal de Joves

a les 18 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat

Idiota amb Anna Sahun i Ramon
Madaula
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Del 10 al 17 de març

als centres d’educació infantil i
ensenyament obligatori de la Garriga

Preinscripció
al
segon
cicle
d’educació infantil i ensenyament
obligatori

Dimarts 10 de març

a les 18.30 h, al Teatre la Garriga-El Patronat

Conferència a càrrec de Ramon
Abad: “L’evolució tecnològica aplicada a la medicina”.
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast de
la FUMH

a l’EMAD i a l’institut Vil·la Romana

4a edició del concurs d’aprenents
de
fusteria
de
la
Garriga
ENFUSTA’T

Dissabte 7 de març

de 8 a 15 h, a la plaça Can Dachs

Organitza: departaments de fusta i moble de
l’Escola Municipal d’Art i Disseny, Escola Municipal d’Educació i l’institut Vil·la Romana

Fira Alternativa

a les 19 h, a l’Auditori de l’EMM

Organitza: Art-Aliment i Ajuntament de la Garriga

Coral de Grau Mig de l’EMM Joan
Valls. Cicle de Joves Intèrprets

de 9 a 19 h, al Poliesportiu de Can Noguera

Campionat de Catalunya de bàdminton sub 19, sub 13 i sub 9
Organitza: Club esportiu i social I. Blancafort

a les 12h, a la Biblioteca Núria Albó

HORA DEL CONTE: “Contes de
noies valentes”, a càrrec de Gemma Deusedas. Activitat Dia de la
Dona.

Organitza: Escola Municipal de Música Josep
Aymerich

Dijous 12 de març

a les 20 h, Biblioteca Núria Albó

Espectacle teatralitzat: “Els quartos de la Virgínia”, a càrrec de Núria de Calella. Activitat Dia de la
Dona

Organitza: Biblioteca Núria Albó

Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 22 h, a Sta Maria del Camí

Divendres 13 de març

Concert de Marta Rius i Judit
Neddermann. V Cicle de música
d’autor Terra de Sons.
Organitza: La Gatzara
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a les 9.30 h, als olivars de la zona de
Malhivern

Jornada de camp:
L’esporga
de l’olivera. És gratuïta però cal
inscriure’s prèviament a través a

Organitza: Associació Agrària la Garriga i Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural

Organitza: Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella

a les 22 h, a Can Ramos

a les 18 h, al Teatre la Garriga-El Patronat

Concert de Ian Sala i Coriolà. V
Cicle de música d’autor Terra de
Sons

Espectres de Shakespeare amb
Nats Teatre
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 20 h, a Can Ramos

a les 18.30 h, a l’auditori de l’EMM

Concert en directe, sopar típic portuguès i conferència: “La veu de
l’ànima”. El sentiment del fado cantat en directe per Maria Joao Moreno. Cicle Posem la Nota

Concert i projecció del documental
The Missing Leech. V Cicle de música d’autor Terra de Sons

Organitza: Aula de Cultura de la FUMH

a les 20 h, al Bar del Teatre

II Mostra de Curtmetratges
Organitza: El Cafè del Teatre

Dissabte 14 i diumenge 15
de març

de 9 a 19h dissabte i de 9 a 14 h diumenge, al Poliesportiu de Can Noguera

9ª Prova del circuit català de bàdminton

Organitza: La Gatzara i Cineclub

Dimarts 17 de març

a les 18.30 h, al Teatre la Garriga-El Patronat

Conferència a càrrec de Joan
Cruells: “Estratègies per a un envelliment saludable”
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast de
la FUMH

Dimecres 18 de març
a les 19 h, a la Sala de Plens

Organitza: Club esportiu i social I. Blancafort

Exposició pública dels Treballs de
Recerca de Batxillerat, curs 2014-15

Dissabte 14 de març

Organitzen: Institut Manuel Blancafort, Institut Vil.la
Romana i Ajuntament de la Garriga

a les 10 h, 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 de la Garriga

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

Dijous 19 de març

a les 20 h, a la Biblioteca Núria Albó

Recital de poesia: “Maleïts poetes”,
a càrrec de Nats Teatre.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres, 20 de març
a les 19.30 h, a Can Raspall

Recital amb motiu del Dia Mundial
de la Poesia

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: Oficina de Català de la Garriga i la
secció local d’Òmnium Cultural
Col·labora: Ajuntament de la Garriga, Secció
local d’Òmnium Cultural

Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 20 h al Teatre la Garriga el Patronat

Molières amb Nats Teatre
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 22 h, a Can Raspall

Concert de Darània i Joan Masdéu.
V Cicle de música d’autor Terra de
Sons

a les 22 h, al Cafè del Teatre

Concert acústic de Mon Feijóo

Dissabte 21 de març

d’ 11 a 12.30 h, al Centre de Visitants

Presentació del Cicle d’Herbes i
Plantes i xerrada d’introducció a
l’etnobotànica. Inscripció prèvia:
info@visitalagarriga.cat o trucant al
93 113 70 31 / 610 47 78 23.

Organitza: La Gatzara

Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

Diumenge 15 de març

a les 19 h, al Teatre la Garriga-El Patronat

a les 12 h, a la Fundació Fornells-Pla i
Conxa Sisquella

Inauguració de la mostra Matujitos
de vida i acció performativa a càrrec de l’artista Alejandra Rubiesi
el músic Diego Paqué

Narcisa Freixas. Espectacle musical Cor Sarabanda
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Organitza: La Gatzara

Diumenge 22 de març

a les 18.30 h, al Teatre la Garriga-El Patronat

Concert “Les Nostres Orquestres”
Organitza: Escola Municipal de Música Josep
Aymerich

Dimarts 24 de març

a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga-El
Patronat

Conferència a càrrec de Carles Duarte: “La poesia en la literatura catalana
del segle XX”
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast
de la FUMH

Dimecres 25 de març

a les 19 h, a la sala de Plens
Ple municipal. El podeu seguir en
directe per Ràdio Silenci
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 19.30h, a la Biblioteca Núria
Albó
Club Lectura: Parlarem del llibre
Oceà, d’Alessandro Baricco. Sessió moderada per Rosa Solé.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres 27 de març
a les 18 h, a l’Auditori de l’EMM

Concert “4 Cordes”
Organitza: Escola Municipal de Música Josep
Aymerich

a les 19 h, a la Sala Municipal d’Art i Exposicions Andreu Dameson

Inauguració de la mostra Parelles
Artístiques
Organitza: Associació El Far
a les 20 h a la Biblioteca Núria Albó

Presentació del llibre “Història de
la Garriga. Dels primers assentaments humans al segle XXI
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dissabte 28 de març

al matí, a la plaça de l’Església

Aula Informativa sobre el Dia mundial càncer colorectal
Organitza: Fundació Oncovallès

a les 22 h, a La Doma

Concert de Jo Jet i Maria Ribot
i Pau Vallvé. V Cicle de música
d’autor Terra de Sons
Organitza: La Gatzara
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l’Entrevista
YOSHIKO KAJIMOTO, supervivent d’Hiroshima
El 10 de febrer va compartir el seu testimoni amb alumnes de l’Institut Vil·la Romana
Yoshiko Kajimoto (Japó, 1931) és una Hibakusha, nom amb què s’anomenen les persones supervivents dels bombardejos nuclears
del Japó. L’agost de 1945, quan tenia 14 anys
i estava treballant en una fàbrica de peces
d’avions, la bomba atòmica queia sobre Hiroshima a només 2,3 quilòmetres d’on es trobava.
Des de l’any 2000 comparteix el seu testimoni
amb estudiants d’arreu del món per contribuir
a la conscienciació pública sobre la necessitat d’abolir les armes nuclears. El 10 de febrer,
dins dels actes de Commemoració del Bombardeig i de Foment de la Pau, va visitar la
Garriga per oferir una xerrada a l’Institut Vil·la
Romana.
Quan va caure la bomba a Hiroshima estàveu
treballant. Com ho recordeu? Què vau pensar en
un primer moment?
Quan la bomba va explotar, jo estava treballant a
una fàbrica de peces d’avions, a poc més de dos
quilòmetres de distància. Recordo que vaig veure un esclat de llum d’un blau molt clar, com un
esplendor... Vaig pensar que era una bomba i que
moriria.
Quan i com us vau adonar de l’impacte que havia tingut l’atac?
No en recordo la data exacta, però va ser un cop
acabada la Segona Guerra Mundial, a l’agost de
1945, quan vaig saber que a Hiroshima hi havien
llançat una bomba atòmica el dia 6 del mateix mes.
Fins a quin punt ser supervivent de la bomba
d’Hiroshima us ha condicionat la vida?
El meu pare va morir aviat, aproximadament un
mes després del bombardeig, i la meva mare va estar malalta durant molt de temps. Per tot això, vaig
haver d’abandonar el meu somni de ser professora
i vaig haver de dedicar la meva vida a treballar per
guanyar diners per a la meva mare i els meus tres
germans petits.
Quan us vau decidir a fer xerrades per donar a
conèixer el vostre testimoni? Per què?
Vaig començar a explicar la meva experiència el
setembre de l‘any 2000. Va ser la meva néta, que
en aquells moments tenia 15 anys, qui em va dir
que hauria de fer arribar la meva experiència com
a supervivent del bombardeig d’Hiroshima a altres

persones. I així ho vaig fer.
Com és l’experiència d’explicar el que heu
viscut a joves? Quina resposta rebeu?
Comparteixo la meva experiència amb generacions més joves amb un objectiu clar: que la tragèdia no es torni a repetir. Les generacions joves
d’avui dia no coneixen la realitat ni els fets del
bombardeig que em va tocar viure... Hi ha alumnes que tenen una mica d’informació per llibres
o per Internet, però fins i tot aquests em diuen
que gràcies a la meva experiència han pogut
conèixer la realitat del bombardeig, que és inhumana.
Com vau viure el desastre de Fukushima l’any
2011?
Després d’aquest accident vaig adonar-me, per
primera vegada, que al Japó encara hi ha moltes plantes nuclears. Aquestes plantes fan que
no tinguem una seguretat absoluta, encara que
la seva energia nuclear es faci sevir per a usos
pacífics.
Creieu que, en general, la població està poc
conscienciada del perill real de l’amenaça nuclear?
Sí, la gent no entén el perill real que suposa.
Què podem fer, entre tots i totes, per sumar
forces en la lluita contra l’armament nuclear?
En el meu cas, faig arribar la meva experiència a
tanta gent com és possible. I no només a casa, al
meu país, sinó també arreu del món.

