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Nova zona vermella al municipi
80 places repartides per

•	 carrer dels Banys, entre els carrers Mina i Ramon Pascual (13) 
•	 zona del Triangle (4) 
•	 voltant del CAP (5) 
•	 carrer Calàbria, del carrer Bertí cap amunt (32)  
•	 començament del carrer de Can Noguera (9) 
•	 carrer Calàbria, entre la Biblioteca i forn del Sol (17)

90 minuts d’aparcament gratuït

Recull el teu disc a l’OAC i als comerços del poble

El butlletí municipal El Garric és una publicació mensual de distribució gratuïta que
edita l’Ajuntament de la Garriga.
Redacció, fotografia i coordinació: Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de
la Garriga (OAMC) · Sara Riera.
Consell d’Administració de l’OAMC
3.000 exemplars. Dipòsit legal: B-11655-07 · Impressió: Norprint
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E n  p o r t a d a

L’Ajuntament de la Garriga està posant en marxa, aquest any, 
diverses mesures per tal de millorar el trànsit rodat i l’estaci-

onament del municipi. Durant el primer trimestre de l’any s’han 
realitzat diversos estudis i programat els plans d’actuació de les 
diferents accions que es portaran a terme en els propers mesos: 
s’implantarà zona vermella d’aparcament i es col·locarà nova se-
nyalització vertical 
Zona vermella
Per tal d’assegurar la rotació dels vehicles es crearan durant 
aquest mes de maig 80 places de zona vermella d’aparcament, 
que permetrà estacionar-hi vehicles de forma gratuïta durant 90 
minuts. Per tal d’acreditar-ho caldrà utilitzar uns discs horaris que 
es facilitaran a l’Ajuntament i a comerços del poble. Durant els 
primers trenta dies no es sancionaran les infraccions, sinó que 
només s’informarà als usuaris, i es preveu enviar la informació 
del seu funcionament a tots els domicilis del poble.
Les places vermelles es situaran al carrer dels Banys, entre els 
carrers Mina i Ramon Pascual (13), a la zona del Triangle (4), al 
voltant del CAP (5), al carrer Calàbria, del carrer Bertí cap amunt 
(32) i al començament del carrer de Can Noguera (9). També es 
reconvertiran les 17  que hi havia de blaves al principi del carrer 
Calàbria.
La implantació de la zona vermella la farà l’empresa Continental, 
que és la que també a partir d’aquest mes gestionarà la zona 

Opinió dels grups polítics

CiU: “Amb aquesta mesura donem compliment a un dels nostres compromisos amb la implementació de la zona 
vermella que permetrà 80 places d’ aparcament gratuït afavorint la rotació de vehicles a diverses zones del municipi. 
Alhora, la nova senyalització facilitarà l’ accés tant a vianants com a vehicles als equipament municipals , aparcaments 
i altres zones d’ interès del nostre poble”.
Acord: “Acord sempre ha apostat per una mobilitat que faciliti la convivència de persones i vehicles, buscant sempre 
espais d’aparcament propers que facilitin el caminar pel centre. Així hi seguirem treballant”.
SI: “Valorem positivament la nova proposta de l’equip de govern, ja que no ha de significar més cost per a la ciutadania 
i alhora en milloraria el servei”.
PSC: “Per nosaltres el model de zona vermella no elimina el problema d’aparcament al centre. És necessari buscar 
alternatives i crear zones d’aparcament als barris”.
ICV: “Estem d’acord en que convenia augmentar la senyalització del municipi i no veiem amb mals ulls la zona vermella 
en algunes zones per afavorir la rotació de l’aparcament. Ens preocupa que en alguns dels trams com el del carrer Banys 
ja es van reduir les places d’aparcament amb el retorn innecessari del doble sentit i el veïnat tindrà veritables problemes 
per aparcar al carrer”.
PP: “Estem d’acord amb aquesta iniciativa. Feia molta falta tenir aparcament rotatori gratuït a la Garriga”.

blava. Aquest canvi suposarà millores com la possibilitat de poder 
pagar amb el mòbil , vals descompte que regalin les botigues o 
premiar usuaris mai sancionats amb minuts gratuïts.
Projecte de senyalització
La senyalització vertical de la Garriga està obsoleta i presenta 
mancances. Per aquest motiu es va demanar a la consultora in-
dependent Sismotur que dissenyés un Pla director de senyalitza-
ció, que s’executarà durant aquest 2014. El Pla defineix com s’ha 
de senyalitzar i marca criteris sobre el què s’ha de senyalitzar per 
no saturar els indicadors. Sobretot s’incideix en espais d’atracció 
turística, comercial i d’interès general.  
Propostes de mobilitat
La Diputació de Barcelona ha entregat a l’àrea de Via pública 
un estudi de mobilitat que pretén afavorir la mobilitat dels nens/
nenes i les persones grans. El document, que no és un pla de 
mobilitat, proposa mesures de baix cost per millorar i prioritzar la 
mobilitat d’aquest grup de persones. 
Estudi seguretat viària
La Diputació de Barcelona, a petició de l’àrea de Via Pública, està 
elaborant un estudi de seguretat viària del municipi. El projecte es-
tudiarà els punts on hi ha més sinistralitat i proposarà actuacions 
urbanístiques i conductuals per disminuir aquest risc. També estu-
diarà i farà propostes de millora de carrers i cruïlles que, malgrat no 
tenir nivells alts de sinistralitat, si que tenen algunes mancances.

S’apliquen diverses mesures per millorar la via pública
Nova senyalització, instauració de zona vermella i estudis de seguretat
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La Garriga va tornar a tenir, el 27 d’abril 
passat, una festa dels Tres Tombs molt 
lluïda amb més de 300 participants i 
una cinquantena de carruatges. En-
guany el capità va ser David Castillo, 
l’abanderat, Antonio Moreno i el tragi-
ner d’honor Pere Oliveres.
La desfilada, que va començar a la 
plaça dels Tres Tombs, va seguir pel 

Per Sant Jordi, els garriguencs i 
garriguenques van omplir carrers 

i places per gaudir de les diferents 
propostes culturals i de les tradicio-
nals parades de llibres i flors, que es 
van combinar amb els estands d’en-
titats.
Els llibreters van quedar molt con-

carrer Calàbria i Cardedeu fins arribar a 
la plaça del l’Església on els abanderats i 
el carro de les autoritats van rebre la be-
nedicció i van fer els tres tombs. Darrera 
venien la cinquantena de carruatges vin-
guts d’arreu de la comarca que van ser 
rebuts amb aplaudiments a la plaça, ple-
na de gom a gom.
Els participants van baixar i pujar pel Pas-

El bon temps afavoreix que se surti al carrer per Sant Jordi
Èxits dels tallers i els espectacles organitzats per entitats i l’Ajuntament

Més de 300 participants als Tres Tombs més tardà dels últims anys
Va ser l’últim dia per visitar  l’exposició de fotos de la Garriga rural

tents per les vendes aconseguides, 
per sobre de les dels últims anys, en 
què va destacar l’obra  “L’analfabeta 
que va salvar un país” de Jonas Jo-
nasson. En canvi la venda de roses, 
va quedar més estancada.
Les activitats paral·leles ja es van co-
mençar a organitzar el dia abans ja 

que la Biblioteca va programar un ta-
ller de punts de llibre, un recital popu-
lar i un espectacle de màgia. 
Ja el mateix dia 23 el bon temps va 
acompanyar i centenars de persones 
es van passejar pel centre del poble 
i van participar dels diferents tallers i 
espectacles.

seig, van passar pel carrer Banys i van 
retornar als Pinetons.  La jornada es va 
completar amb una arrossada popular.
Enguany el número guanyador del 
carro del Fato és el 3262.
El diumenge també es va donar per fi-
nalitzada l’exposició de fotografies de 
la Garriga rural, per la que han passat 
prop de 500 persones.
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L’empresa SERXAR SA ja ha co-
mençat les obres de millora de la 
urbanització del passeig Vilanova, 
que avancen com estava previst. De 
moment, s’han tallat els arbres que 

Tècnics de la Diputació de Barcelona 
van visitar a principis d’abril la Garriga 

per tal de començar a treballar el projecte 
del Pla d’usos culturals de Can Luna.
L’estudi suggerirà a l’Ajuntament les líni-
es d’actuació, usos i gestió d’aquest equi-
pament, que des del novembre passat és 
de titularitat municipal.

feien malbé la calçada i la vorera, 
s’han redreçat les vorades i s’han 
marcat els punts de llum i col·locat 
el cable de terra de l’enllumenat de 
la vorera dreta.

Es treballa el pla d’usos de Can Luna
Tècnics de la Diputació visiten la Garriga

Inici de les obres al pg Vilanova
Es refà la vorera dreta

Canvis de focus

Aquests últimes setmanes 
l’empresa Boquet està portant 
a terme la substitució de les 
quatre torres d’enllumenat del 
camp d’esports municipal per 
tal de millorar la visibilitat de la 
instal·lació a les nits. Aquesta 
obra no té cap cost per l’Ajun-
tament ja que era una de les 
millores proposades per l’em-
presa Boquet, quan va gua-
nyar el concurs d’adjudicació 
per ser responsable del man-
teniment de gas, de fontaneria 
i de climatització del equipa-
ments municipals.

Obres Alhambra

Les obres per millorar la se-
guretat del cinema Alhambra 
ja han començat.  Els treballs 
preveuen canviar la coberta 
de la sala, substituir les bigues 
que estiguin en mal estat i re-
lligar les parets perimetrals. 
Posteriorment caldrà ignifugar 
la sala i situar el projector di-
gital, que es podrà comprar 
amb els diners recollits amb la 
campanya SOS Alhambra. Es 
preveu que la sala pugui obrir 
a l’estiu.

Per portar-lo a terme, analitzaran els equi-
paments existents, les necessitats de la 
població, els serveis culturals que s’ofe-
reixen als municipis veïns i les disponibi-
litats financeres, entre d’altres. Durant els 
propers mesos faran reunions amb repre-
sentants tècnics i polítics, del govern i de 
l’oposició, i també amb persones i entitats 
de la Garriga.  El Pla d’usos és un docu-
ment flexible i renovable que pot incorpo-
rar noves estratègies segons com evolu-
cionin les necessitats de la població i les 
conjuntures econòmiques. Es preveu que 
entreguin el document la propera tardor.
Paral·lelament a l’estudi, des de l’Ajun-
tament ja s’estan fent tasques de neteja 
i manteniment de la instal·lació de més 
de 3000m2.
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Els poemes de Salvador Espriu van 
inaugurar el Xè Festival de Primave-
ra Poètica, que omplirà de recitals di-
ferents espais del municipi fins el 31 
de maig. En una Fundació Fornells-
Pla i Conxa Sisquella plena de gom 

La Garriga celebrarà el Dia Internacio-
nal de la Dansa el proper 11 de maig 

amb un espectacle itinerant on hi partici-
paran les diferents escoles del municipi.
Es començarà a les 10.30 h, a la plaça de 
l’Església amb els grups de les escoles 
Pinetons, Tagamanent, Giroi, Puiggraci-
ós, Casino i Dofins. Posteriorment actua-
ran, ja a la plaça Dr Vich  (12 h) els mem-
bres dels Impresentables Hoppers- Ball a 
la Carta. A l’Auditori, a les 12.30 h, serà el 
torn de l’ escola Interdansa, escola Disset 
i l’escola de dansa i percussió Tukupra-
cum. Un cop acabades les actuacions se 
sortirà a la plaça del Silenci (13 h) on ba-

a gom, la garriguenca Glòria Font 
acompanyada al piano per Jofre Do-
dero va oferir l’espectacle Espriu, un 
poema, una imatge, una música en-
voltada de les obres de les obres de 
Neus Aller i Laura Roca inspirades 
en el poeta català. 
El festival comptarà amb activi-
tats tan destacades com el cer-
catasques pels carrers del poble, 
els vermuts i, la representació de 
Match Ball Sindreu, a càrrec de la 
companyia Pristins Fivallers.  En-
tre els convidats d’aquest any s’hi 
podrà trobar Enric Casasses; Aina 
Huguet i Daniel Pitarch, que mu-
sicaran i llegiran Joan Vinyoli; i, 
Josep Pedrals, amb Poesia al riu. 

Dansa pels quatre costats
Celebració del dia Internacional

S’inaugura el Festival Primavera Poètica
Enguany es ret homenatge a Vinyoli i Espriu

Projecte KAOS Adaptat

El proper 22 de maig es presentarà 
a la sala de Plens el Projecte KAOS 
Adaptat, que ha posat en marxa un 
aplicatiu per mòbils que permet con-
sultar els equipaments municipals, 
farmàcies, bars i restaurants i apar-
caments, que estan adaptats per a 
persones amb mobilitat reduïda. 

Més cinema solidari

El proper 10 de maig es projectarà 
la segona pel·lícula del cicle de ci-
nema solidari de la Garriga. Serà  
“Maria i Assou”, de Sílvia Quer, que 
explica la història d’amor d’una pa-
rella formada per un magribí i una 
catalana. El cinefòrum es farà a les 
20 h a l’Auditori de l’Escola Munici-
pal de Música. El Cicle, que es va 
estrenar amb la projecció al Teatre 
de “Las tortugas también vuelan”, 
està organitzat pel Consell Municipal 
de Cooperació al Desenvolupament 
i Solidaritat de la Garriga per tal de 
sensibilitzar sobre altres realitats del 
món, a garriguencs i garriguenques.

llaran els membres de Passaltpas.
Els participants i el públic aniran cap a la 
placeta de Sant Isabel en cercavila. Allà 
es farà una exhibició breakers i hip hop 
amb els grups del Casal de Joves.
Les actuacions tornaran a la plaça Can 
Dachs on hi participaran, primer, Inter-
dansa, Disset, Tukupracum, Ball a la car-
ta i, posteriorment, es farà una coreogra-
fia col.lectiva.  
El Dia Internacional de la Dansa se ce-
lebra mundialment al voltant del dia 29  
d’abril per commemorar el naixement 
de Jean-Georges Noverre considerat 
el pare del ballet modern.
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Entre els mesos de maig i oc-
tubre tindrà lloc, a la placeta 
de Santa Isabel, el I Festival 
de Titelles de la Garriga. Coor-
ganitzat per l’Ajuntament de la 
Garriga i la Gelatteria Toscana, 

El Teatre de la Garriga ha progra-
mat pel proper 10 de maig l’es-

pectacle Planeta i-Neptú de l’actor, 
guionista i humorista Peyu. Amb un 
text surrealista i explosiu, l’artista 
osonenc consolida un estil i una po-
sada en escena allunyada dels mo-
nòlegs convencionals. Peyu és molt 
conegut per les seves col·laboracions 
al “Matí i la mare que el va parir” de 
Ràdio Flaixbac, al “Fricandó matiner” 
de RAC 105 i a l’ “Alguna pregunta 
més?” de TV3.
D’altra banda, els amants del jazz te-

aquest festival pretén dinamit-
zar un dels espais més singu-
lars i antics del poble i oferir 
una programació de qualitat 
per als més petits de casa. Els 
primers espectacles seran “No 
em prenguis el número”, amb la 
Cia. Teia Moner, el 17 de maig, i 
“Ploma de pingüí”, de Puça Es-
pectacles, el 14 de juny, tots a 
les 18h. També hi haurà espec-
tacles de titelles durant la Festa 
Major i els dies 20 de setembre 
i 11 d’octubre.

Els monòlegs de Peyu, al Teatre
Jazz i circ completen l’oferta de maig

I Festival de titelles al carrer
Els espectacles es faran a la placeta Santa Isabel

Mercat Cultura
El Mercat de la Cultura ja va pre-
nen forma. Durant el passat mes 
d’abril ja es van començar a fer re-
unions sectorials per concretar as-
pectes tècnics i logístics. La prope-
ra es farà el dilluns 5 de maig amb 
les formacions musicals. El Mercat 
de la Cultura es farà el diumenge 8 
de juny i de moment han confirmat 
la seva participació un centenar 
d’artistes. 

Coral Ariadna

La Coral Ariadna, que enguany ce-
lebra el 40è aniversari de la seva 
fundació, busca cantaires pel seu 
concert de gala en el qual interpre-
taran la Missa de la Coronació, de 
W. A. Mozart; i el Gloria d’A. Vival-
di; totes dues amb acompanya-
ment d’orquestra. Per aconseguir 
un bon concert, necessiten “d’una 
cinquantena de cantaires com a 
mínim”. Per participar-hi es pot 
escriure un correu a ariadna40a-
niversari@gmail.com o bé trucar al 
679987436.

A la venda domassos de Corpus

L’Associació Cultural Corpus la 
Garriga ha arribat a un acord amb 
la botigaCoses i + , situada recent-
ment al carrer dels Banys 7 (antiga 
merceria Fortuny) per a vendre do-
massos de la festa de Corpus. Els 
interessat han d’encarregar el do-
màs, que costa 39 euros, a la ma-
teixa botiga. Des de l’associació es 
recorda que no és Corpus “neces-
sari viure al centre de la Garriga 
per penjar-lo” i que els cal, per po-
der portar a terme la reedició, que 
se n’encarreguin un centenar.

nen dues cites durant aquest mes de 
maig al Teatre. En primer lloc hi vin-
drà a tocar la Sant Andreu Jazz Band, 
dins el Cicle de Joves Intèrprets de 
l’Escola Municipal de Música. Serà 
el proper dimecres 7 de maig a les 
20.30 h. I el dissabte 17, serà el torn 
d’Avantbrass dins el Festival de Jazz 
de la Garriga. El grup combina “una 
barreja del so de les primeres dèca-
des del jazz, amb unes agitades pin-
zellades avantguardistes de mitjans 
dels seixantes combinades amb una 
visió personal”. 
I tancarà aquest mes de maig, una 
proposta de circ, el proper dia 25, 
de la mà de Pati Mòbil. Enguany 
canvia d’escenari i no es farà da-
vant del Teatre sinó a la plaça Can 
Dachs. Hi actuarà el Circ Los amb el 
Cabaré Paròdia “un espectacle que 
posa l’accent en elements del patri-
moni cultural català i brasiler, com 
els castellers o la samba”.
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El Casal de Lleure, el Pre-quer-
cus i el Quercus, mantindran els 
mateixos preus que l’any passat.
Pel que fa al Casal i al Pre-quer-
cus es faran enguany a l’escola 
Els Pinetons del 25 de juny al 31 
de juliol. La Festa Major de Vila 
Casalet serà el centre d’interès 
del casal de lleure d’aquest any. 
L’equip de monitors ha elaborat 
una proposta amb activitats de 
tot tipus relacionades amb la 
Festa Major com els cercaviles, 
el corre aigua o els gegants i 

Durant el 2n i 3r trimestre d’aquest 
curs, un miler d’alumnes de les es-

coles de la Garriga hauran participat als 
tallers artístics i més de 1.700 hauran 
assistit als espectacles del programa 
de les Activitats Culturals a les Escoles 
(ACE), que organitza l’Ajuntament.

Més tallers i espectacles del programa ACE
Les activitats estan organitzades per l’Ajuntament

Mateix preu pels Casals municipals
Les inscripcions es faran durant el maig

Convocats els ajuts de menjador

El Consell Comarcal del Vallès 
Oriental ha convocat els ajuts 
de menjador escolar 2014- 2015 
per a alumnes d’educació infan-
til i primària matriculats en un 
centre públic o concertat del Va-
llès Oriental. També s’adrecen a 
alumnes d’ESO, sempre i quan 
el centre escolar no faci jorna-
da intensiva. Els ajuts es poden 
sol·licitar a l’àrea d’Acció Social 
de l’Ajuntament de la Garriga (C/ 
Sant Francesc, 1) fins el dia 23 
de maig de 2014. Des de l’àrea 
d’Acció Social es faran sessions 
informatives per aclarir dubtes 
a les persones que vulguin sol-
licitar l’ajut. Podeu apuntar-vos al 
telèfon 93 871 90 95 o presenci-
alment a les oficines de l’àrea.

Els alumnes d’Educació Infantil i de Ci-
cle Inicial han estat treballant, al Taller 
d’Art de Can Xic Corder, el moviment 
artístic del surrealisme a través d’artis-
tes com Salvador Dalí i René Magritte.
Pel que fa als espectacles al Teatre, 
en els darrers mesos se n’han fet cinc, 

capgrossos. Pel què fa a la pro-
gramació del Pre-quercus, es 
mantindrà l’estructura habitual 
de pràctica de diversos esports 
i el tastet de noves disciplines 
com el futbol gaèlic, l’spiribol i 
les rutes de geocaching.
La reunió informativa per amb-
dues propostes es farà a la ma-
teixa escola el 15 de maig i les 
les inscripcions es realitzaran 
del 20 al 22 de maig a Can Ras-
pall.
Pel que fa al Quercus, que s’or-
ganitza del 25 de juny al 25 de 
juliol, se seguirà fent al pavelló 
poliesportiu de Can Noguera i 
va dirigit a nens i nenes nascuts 
entre el 2000 i el 2005. Les pre-
inscripcions es podran fer del 5 
al 16 de maig pel web, per te-
lèfon o personalment a l’àrea 
d’Esports. El sorteig per les 100 
places es farà el dimecres 21 
de maig a les 11h a la sala de 
Plens.

un d’ells en anglès, i se n’han pro-
gramat dos més pel maig. Es podran 
veure al Teatre, l’obra Xarop de Cargol  
amb Mercè Framis, que actualment és 
la titellaire de Mic3, i l’estrena de la 
proposta del grup de teatre dels Dofins 
Els rius de Babilònia. Aquest última 
proposta permet intercanviar treball i 
emocions entre el grup de Dofins i els 
alumnes de cicle superior de les esco-
les.
El Programa d’Activitats Culturals a les 
Escoles es realitza des del curs 1992-
1993. Aquest programa consisteix en 
oferir 3 activitats per cada nivell edu-
catiu, que poden ser de teatre, mú-
sica, cinema o art, i hi participen tots 
els alumnes de P3 d’Educació Infantil 
a 6è d’Educació Primària de les esco-
les de la Garriga: Els Pinetons, Giroi, 
Puiggraciós, Tagamanent i Sant Lluís 
Gonçaga.
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Els joves del Casal no paren. Durant 
els últims mesos estan organitzant 
diverses activitats, coordinades amb 
les tècniques de Joventut, no només a 
l’equipament municipal sinó també als 
instituts i a les places del poble.
Així per exemple, els “moonlight crew” 
van organitzar un taller de tenyir sa-
marretes el mes passat i organitzen 
cada dijous un taller “d’Edits” on els 
i les joves poden aprendre a gravar i 
editar vídeo de les diferents modalitats 

En els darrers mesos, l’Ajuntament i les 
entitats de joves han estat treballant 

conjuntament una nova proposta d’oci 
nocturn. Tenint en compte la realitat actu-
al, tant de les entitats com de la conjuntura 
econòmica, s’ha ideat una nova estratègia 
per tal de poder donar més oportunitats 
a totes les associacions i facilitar així que 
puguin portar a terme les seves iniciatives.
El pla d’actuació s’ha dividit en tres grans 
branques. La primera, suposa mantenir 
una programació anual estable de 3 con-
certs de gran format. Els concerts es decidi-
ran a principis d’any entre totes les entitats 
que puguin assumir la seva organització. 
La segona, suposa conservar, com fins 
ara, el format dels divendres a la fresca 

d’esports freestyle (scooter, skate, bmx...).
Un altre grup molt actiu són el de break 
dance “killerStepz crew”, que va fer una 
actuació durant la Diada de Sant Jor-
di i que actualment està preparant un 
“Bboy/Bgirl LAB” que es durà a terme 
els dijous a la tarda de 18.30 a 19.30 h 
al Casal de Joves. 
D’altra banda i per donar a conèixer els ta-
llers que es fan al Casal, els dies 8, 9 i 10 
d’abril es van realitzar demostracions als 
patis dels instituts Blancafort i Vil·la Roma-

Nova proposta d’oci nocturn
S’ha treballat amb les entitats

Els joves del Casal no paren
Recull de les activitats dels darrers mesos

Pintada col·lectiva

Amb motiu de la segona edició 
del Mercat de la Cultura, l’Ajun-
tament té previst realitzar el dia 
8 de juny una pintada col·lectiva 
al mur de la pista poliesportiva 
núm. 2 de Ca n’Illa. Es dispo-
sarà de 6 espais de prop de 5 
metres per a que entitats o joves 
a títol individual puguin pintar les 
seves obres, que hauran de ser 
de temàtica cultural o esportiva. 
Els interessats poden enviar les 
seves propostes al Casal de Joves 
c/ Sant Francesc, 14 o bé pel face-
book: lgterritorijove@hotmail.com 
fins al 2 de juny.

durant el mes de juliol, afegint aquest any 
un quart divendres i ampliant-ne l’horari.
I finalment, la tercera part del projecte pre-
tén donar suport i oportunitats a entitats de 
nova creació o amb menys infraestructu-
res humanes, tècniques o econòmiques. 
Es proposa fomentar altres alternatives 
a l’oci com els concerts de petit format. 
Aquests concerts es distribuiran entre di-
ferents espais municipals com l’auditori 
i diferents sales privades amb les quals, 
durant els propers mesos, es firmaran 
convenis de col·laboració.
Des de l’Ajuntament també s’està facilitant 
la tramitació de grups no formals per tal 
que es facin associació. En aquest sentit, 
durant el ple de març es van modificar les 
bases de subvencions fent-les més flexi-
bles, on per primera vegada es contempla 
la possibilitat de subvencionar entitats en 
tràmit de creació.
Però la tasca de l’Ajuntament no es limi-
ta només a la subvenció econòmica sinó 
que hi ha un suport i assessorament en 
els seus procés de creació, en l’organitza-
ció d’activitats i en la seva difusió a través 
dels mitjans de comunicació municipals.

na i l’escola St. Lluis. Durant la jorna-
da, els professors del taller de DJ, Edu 
Elizondo i Jose Guerrero, van punxar  
acompanyats d’algun dels seus alum-
nes. També el professor de Hip Hop i 
Break Dance, Cristian Agulló, i el grup 
KillerStepz Crew van fer una exhibició 
de Break Dance i Hip Hop. Tota la ses-
sió la va gravar i editar el professor del 
taller d’Edits, Martí Ishi.
Durant els últims mesos, des del Ca-
sal també s’ha organitzat la ludoteca 
de Setmana Santa amb l’alumnat del 
curs de cangurs i el torneig de futbol 
sala. De cara al mes de maig comen-
ça el curs per fer de cambrer i el curs 
CIATE d’auxiliar de tècnic esportiu
A més, des del Punt d’Informació Ju-
venil s’han realitzat tallers i xerrades 
com la que es va fer el 28 de març so-
bre viatjar a Low Cost.



El Garric
10

Núm. 125  · maig 2014
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Durant el Ple municipal del passat 
30 d’abril es van aprovar la modi-

ficació de les ordenances reguladores 
dels preus públics de l’Escola Munici-
pal de Música, de l’EMAD i de l’Escola 
Bressol per tal d’incorporar-hi les no-
vetats pels curs vinent.
Una de les principals novetats és que 
l’EMAD, implantarà el proper curs, la 
tarificació social.  D’aquesta manera, 
les quotes mensuals d’aquest servei 
municipal podran gaudir de descomp-
tes d’acord amb la renda personal de 

la unitat familiar, i tindran en compte 
els ingressos de la família, les despe-
ses d’habitatge i el nombre de perso-
nes que conviuen al mateix domicili.  
L’objectiu és garantir el dret de qual-
sevol família a accedir al centre, tot 
promovent criteris d’equitat, igualtat 
d’oportunitats i d’inclusió social, alho-
ra que facilita la conciliació laboral de 
les famílies. Amb aquesta actuació, la 
Garriga segueix sent en un dels muni-
cipis pioners a la comarca a implantar 
una tarificació social a un servei muni-
cipal, ja que des del setembre passat 
ja s’està aplicant a l’escola bressol Les 
Caliues.
Pel que fa a l’Escola Municipal de Mú-
sica, es mantenen les mateixes quotes 
i s’amplien els ajuts que passen a ano-
menar-se tarifes reduïdes.  De cara al 
curs que ve, s’amplia l’oferta educativa 
i es crea l’aula d’instruments comple-
mentaris.

Tarificació social a l’escola de disseny EMAD
Garanteix el dret d’accés a totes  les famílies

Eleccions europees

El proper diumenge 25 de maig es 
portaran a terme les eleccions al 
Parlament Europeu. El passat 28 
d’abril, en ple extraordinari, es va 
fer el sorteig dels membres de les 
13 meses que hi ha a la Garriga i 
dels suplents. 
Es preveu que entre el 28 d’abril i 
el 6 de maig s’enviïn les targetes 
censals. 
La novetat d’aquesta edició és 
que desapareix el col·legi electo-
ral de la sala d’actes de la Bibliote-
ca i es crea el del Casal de Joves.

Una trentena d’entitats garriguenques 
ja s’han adherit a la Taula pel Dret a 
Decidir, la campanya de l’Assemblea 
de Catalunya. Així ho van posar de ma-
nifest els seus representants durant un 
acte, que es va dur a terme a la sala de 
Plens durant la diada de Sant Jordi. 
De moment s’hi han apuntat: Club At-
letisme Les Tortugues, KÒMIX, grup 
de teatre, JERC La Garriga, Colla de 
Geganters de La Garriga, Reagrupa-
ment Independentista, Club d’Hand-
bol la Garriga, Associació El Pou Ca-
lent, Associació Cultural Corpus La 

Garriga, Agrupació de Defensa Forestal 
Montseny-Congost, ANC Territorial La 
Garriga,Convergència Democràtica de Ca-
talunya La Garriga, CUP La Garriga, JNC 
La Garriga, Iniciativa per Catalunya Verds 
La Garriga, ERC La Garriga, Acord La 
Garriga, Terrorífics La Garriga Contrapunt 
– Centre d’Estudis i Debats (Associació 
UNESCO de la Garriga), Fem Pastorets, 
Els Dofins La Garriga, Acoma, SI (Solidari-
tat) La Garriga, Unió Democràtica de Cata-
lunya La Garriga.
A aquestes, s’hi ha d’afegir, les 9 ja adhe-
rides a l’ANC que són: Agrupació Sarda-

30 entitats de la Garriga s’adhereixen a la Taula pel Dret a Decidir
Reclamen poder votar el dia 9 de novembre en un acte bàsic de democràcia

nista La Garriga,Òmnium cultural,La 
Garriga secreta, Fundació Fornells-Pla 
Conxa Sisquella, Fundació Maurí, Barri 
de Montserrat, Futbol Sala La Garriga, 
Fundació Universitària Martí l’Humà i 
Coral Ariadna.
A més de la signatura del manifest 
dels representants de les diverses en-
titats i organitzacions polítiques, l’acte 
va comptar amb els parlaments de 
personalitats de la Garriga com Àngel 
Castiñeira, Santi Cucurella, Lluís Cus-
pinera, Joan Garriga, Marcel Pascual, 
Mònica Sabata i Marc Guasch.
Tots ells van destacar la necessitat de 
poder votar el dia 9 de novembre, en un 
“acte de democràcia bàsic”. En aquest 
sentit, l’alcaldessa de la Garriga, Merit-
xell Budó, va expressar la voluntat de 
contribuir des de l’Ajuntament perquè 
això sigui possible, “tal i com es va vo-
tar en plenari” i aposta per “aconseguir 
el triomf de l’opció independentista”.  
El proper 31 de maig es farà un acte 
comarcal a Granollers.
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La sala polivalent de Can Raspall va 
acollir el passat 29 d’abril la cloenda 
del projecte Apropa’t, que conjunta-
ment amb la Diputació ha definit els 
perfils professionals per competèn-
cies de les ocupacions atenció soci-
osanitària en centre; servei de sala 
menjador i venda en comerç al detall 
en clau territorial.
Per portar-ho a terme s’ha realitzat 
un exhaustiu treball de camp que 
ha consistit en realitzar tres taules, 
en visitar empreses i entrevistar 12 
gerents -responsables de departa-

El “Servei d’Emprenedoria” i l’”Emprèn 
Jove” de l’àrea de Joventut de l’Ajun-

tament iniciaran durant el proper mes de 
maig un programació d’activitats de su-
port a les persones que vulguin portar 
a terme el seu projecte empresarial. La 
presentació d’aquesta proposta es farà 
coincidint amb la primera activitat que es 
realitzarà el dimecres 14 de maig. Serà 
una xerrada a càrrec de l’experta Maria 
Batet, que sota el títol ,  “Mentre estàs a 
l’atur, treballa amb les idees”, vol donar 
directrius a aquelles persones aturades 
que vulguin engegar el seu projecte, en-
cara que no el tinguin ben definit. 
El programa constarà de dues tipologies 

ments, per definir les ocupacions 
des de la visió del professional i 
d’aquesta manera captar les neces-
sitats reals de les empreses.
El resultat d’aquest projecte ha estat 
editar un mapa-perfil de les ocupa-
cions esmentades que servirà per 
les empreses com a guia per avaluar 
l’acompliment dels seus treballadors 
en actiu, proposar mesures correc-
tores i a l’hora de cobrir una vacant, 
tenir una pauta de quines competèn-
cies ha de tenir els candidats.
Per l’àrea de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament i en concret pel Ser-
vei Local d’Ocupació, l’eina servirà 
per orientar a les persones aturades 
que es vulguin dedicar en aquests 
sectors per veure si s’ajusten a les 
demandes reals de les empreses i 
en el moment de gestionar una ofer-
ta de treball cercar treballadors ajus-
tats als perfils sol.licitats.

Més suport als emprenedors
Es programen una desena de tallers i xerrades

Cloenda del projecte Apropa’t
Ha definit perfils professionals de la Garriga

Xerrades sobre ajuts de lloguer

Arran de la convocatòria ex-
traordinària per a la concessió 
de prestacions econòmiques 
d’urgència especial per al pa-
gament del lloguer o quotes 
d’amortització hipotecària per a 
l’any 2014, adreçada a perso-
nes en situació d’atur de llarga 
durada, el passat 25 d’abril es 
va dur a terme una primera ses-
sió informativa.
A la xerrada, a càrrec de treba-
lladores socials de l’Àrea d’Ac-
ció Social, Cooperació i Políti-
ques d’Igualtat, es va informar 
sobre els requisits, la documen-
tació necessària i el circuit per 
a la seva tramitació. L’ajuda ve 
condicionada a un límit d’in-
gressos per part de les unitats 
de convivència, així com al del 
cost del lloguer o de la hipoteca. 
A més, les persones sol·licitants 
han d’adjuntar un informe favo-
rable emès pels serveis socials 
bàsics.
La propera xerrada informativa 
està programada per al proper 
dia 30 de maig, a les 10.30h, 
a la Sala de Plens. Es pot sol-
licitar més informació i recollir 
els impresos a les oficines dels 
serveis socials.

Oferta pública d’ocupació
Els Plans d’Ocupació Munici-
pal segueixen endavant. Del 5 
al 16 de maig es farà el procés 
de selecció de 3 operaris/àries 
de neteja viària. Els interessats 
han de presentar la documenta-
ció a l’OAC. 
D’altra banda, s’està portant a 
terme la selecció d’una plaça 
d’arxiver/a a mitja jornada amb 
nomenament d’interinatge. Els 
interessats tenen temps fins el 
19 de maig.

d’activitats: unes de sensibilització, de 
format mensual, i unes altres de formació 
amb un format més intensiu. Aquestes 
activitats també són adients per a perso-
nes amb un negoci ja funcionant. La pro-
posta municipal també servirà per posar 
en contacte a  persones emprenedores 
per tal que puguin establir possibles col-
laboracions entre elles o intercanviar ex-
periències. 
A més de la xerrada del 14 de maig, 
durant aquest proper trimestre es faran 
unes jornades el 10 i 12 de juny sobre 
“Emprenedors +40 anys: per què és un 
bon moment?” i unes altres el 8 i 10 de 
juliol sobre “Les claus per convertir una 
idea en negoci”. Ja estan programades 
de cara al setembre una sessió sobre 
creativitat i una a l’octubre sobre model 
de negoci
Paral·lelament a aquestes sessions, des 
de l’Ajuntament també s’estan portant a 
terme les Píndoles formatives 2.0. sobre 
xarxes socials vinculades a la l’empre-
nedoria.
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E l  C o n s i s t o r i

Aquest any 2014 commemorem 
dues dates significatives de la 
història europea: el centenari de 
l’inici de la primera guerra mun-
dial, i el 75è aniversari de l’inici 
de la segona guerra mundial. Les 
xifres ens poden fer passar en un 
passat cada cop més remot, però 
els ecos d’aquelles dues carnis-
series entre europeus encara 
ressonen, també per a nosaltres, 
garriguencs. 

La Unió Europea va néixer preci-
sament per acabar amb aquells 
enfrontaments atàvics i terribles, 
per construïr un espai comú entre 
els habitants d’europa i per fer-ne 
un referent de llibertat i democrà-
cia, respecte a la diversitat i soli-
daritat. 

Avui, és ben cert però, la UE és 
també una altra cosa: és auste-
ritat portada al límit, i polítiques 
laborals que fan més precària la 
situació dels treballadors. Són 
polítiques que sacralitzen els 
mercats i que han oblidat la inter-
venció decidida en defensa dels 
drets humans, inclosos els labo-
rals, allà del món on competeixen 
en condicions d’esclavitud. En 
definitiva, és una UE que camina 
per vies perilloses i que fan que 
la gent se’n senti cada cop més 
allunyada. 

Es pot canviar. El Parlament eu-
ropeu té cada cop més responsa-
bilitat política, i alhora més veu i 
presència. Els catalans tenim una 
oportunitat única de demostrar, 
votant, que volem una altra euro-
pa,  una europa que ens recone-
gui plenament com un estat més, 
i que canvii de rumb, una europa 
justa i social que afavoreixi le-
gislacions laborals i medioambi-
entals conscients de les lluites 
d’anys i anys de generacions des 
de les grans guerres europees. 

Tenim una gran arma per canvi-
ar europa i perquè el nostre país 
hi sigui representat plenament: el 
vot. Fem-lo servir.

Compromesos amb l’Educació

El Ple municipal del mes d’Abril ha 
aprovat un sistema de tarifació Soci-
al a l’Escola d’Art i Disseny (EMAD), 
continuant amb la política d’ajuts a 
les famílies en l’àmbit de l’Educació, 
tal com ja vàrem fer l’any passat amb 
l’Escola Bressol “Les Caliues”. A més, 
s’ha completat aquest sistema d’ajut a 
l’EMAD amb altres ajuts a les famílies 
a l’escola de Música. Tot plegat repre-
senta un gran avenç pel suport a les 
famílies usuàries d’aquestes escoles, 
a la vegada que fem de La Garriga un 
exemple per tota la comarca i a Cata-
lunya. Moltes forces polítiques en par-
len, però a l’hora de la veritat, veiem 
com no ho apliquen en aquells pobles 
i ciutats on governen i fins i tot es tan-
quen escoles o es redueixen llocs de 
treball. En tenim molts exemples a la 
comarca. Aquí a la Garriga, un rigor 
en les finances municipals, un con-
sens polític ampli i un compromís ferm 
en l’educació, ho estem fent possible.

El compromís de CiU amb les nostres 
escoles municipals és una de les pri-
oritats d’aquesta legislatura, junt amb 
l’assistència social a les famílies més 
necessitades i la promoció econòmi-
ca del poble. En aquest sentit, també 
posarem en marxa el mes de Maig la 
zona vermella d’estacionament, que 
permetrà disposar de 80 places no-
ves d’aparcament, una major rotació 
i mobilitat de cotxes i un estímul pel 
comerç de proximitat.

Tot plegat, sense perdre de vista que 
estem immersos en un procés molt il-
lusionant de país, que hem de fer bé, 
molt bé, i que requereix, entre altres 
coses, un reconeixement internacio-
nal. Per això aquest mes de Maig és 
important el vostre suport al candidat 
de CiU Ramon Tremosa a les Elec-
cions Europees, que ja ha demostrat 
una gran activitat al Parlament Euro-
peu i que ha portat el procés a l’agen-
da internacional.

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

Jordi Perales,
Albert Benzekry i Neus Marrodan

Aquest és l’espai d’El Garric 
dedicat als grups polítics muni-
cipals.

El tema d’aquesta secció és lliu-
re i cada grup escriu sobre allò 
que considera interessant com-
partir amb la ciutadania.

Aquestes pàgines, doncs, són 
també un reflex de l’actualitat 
política, social i cultural de la 
Garriga. 
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El procés d’independència de Catalunya i 
el PSC: la cara i la creu
El procés cap a la independència de Catalu-
nya està sorprenent tant als de dins com els 
de fora. Als de dins, per la banda dels parti-
daris, pot sorprendre la transversalitat amb la 
que es mostra, inclús la unitat que en altres 
moments de la nostra història ens ha mancat 
com a país. Per la banda dels contraris, els 
està sorprenent la magnitud del suport ciuta-
dà i encara més la determinació dels polítics 
catalans que estan conduint el procés. I des 
de fora, ja van sorprendre les consultes po-
pulars del 2009 i 2010, i han causat admiració 
les manifestacions que tossudament han fet 
sortir al carrer centenars de milers de ciuta-
dans, el juliol del 2010 i les diades nacionals 
de l’11 de setembre del 2012 i 2013.
És important destacar en aquest punt la uni-
tat que està mostrant el procés. El testimoni 
gràfic del passat desembre del 2013, on es 
van agrupar les forces polítiques que donen 
suport a la consulta del pròxim 9 de novembre 
del 2014, des de la dreta democristiana fins a 
l’esquerra pseudocomunista, és un fet sense 
gaires precedents en el món occidental.
Malauradament la unitat no és completa. El 
PSC que tots voldríem en el bloc del dret a 
decidir i donant suport a la Consulta, com a 
força hegemònica i protagonista principal de 
la política catalana que ha estat i hauria de 
continuar sent, s’hi ha exclòs conscientment 
i voluntàriament. I això és una mancança del 
procés, indiscutiblement. La direcció del PSC 
va prendre una decisió crucial, i va escollir la 
via de la subjugació al PSOE, renunciant a la 
tradició i full de ruta del socialisme català.
Dit això, les dades objectives de tot plegat ens 
permeten veure el costat positiu d’aquesta 
mancança del procés cap a la independència 
de Catalunya. I les conseqüències de la cruci-
al decisió del PSC són ben clares, objectives, 
inqüestionables a partir de les dades que ens 
ofereix la democràcia: la pèrdua de suport 
electoral, episodis de trencament de la discipli-
na de vot al Parlament de Catalunya, baixes 
de militants i càrrecs de l’aparell del partit, en 
definitiva una autèntica desfeta que quedarà 
palesa en les pròximes eleccions catalanes, 
tal com preveuen les enquestes que situen el 
PSC com a cinquena força política catalana.
No ens alegrem de la dinàmica autodestructi-
va del PSC, com tampoc mai ens alegraríem 
de la malaltia d’un amic o familiar o conegut, 
ni la d’un contrari o inclús d’un enemic. La 
reflexió que fem, intentant veure el costat 
positiu del tema, és que la decisió del PSC 
de torpedinar la Consulta i de situar-se contra 
el dret d’autodeterminació ha comportat uns 
resultats nefastos pel mateix PSC, en impa-
rable caiguda lliure. I això, tot i reconèixer que 
algú ho pot veure com la consolació dels ne-
cis, també és veritat que reforça la unitat de la 
majoria de forces polítiques, en una dinàmica 
absolutament contrària, per positiva i ascen-
dent: segons les enquestes més recents, 95 
diputats que representen el 70% del Parla-
ment de Catalunya.

3 ANYS de Govern de CiU i Acord.
D’aquí poques setmanes farà 3 anys 
que es va iniciar el nou pacte de govern 
municipal entre CiU i Acord. Un Go-
vern que havia nascut dient que volien 
fer foc nou, eliminar la crispació política 
que s’havia viscut la legislatura anterior. 
Davant d’ells tenien molts reptes, així 
ho van demostrar quan van presentar 
el seu pacte de Govern, mesos després 
d’haver consumat aquest pacte de Go-
vern. Nosaltres enteníem que això era 
una feina anterior; explicar el projecte 
comú i el perquè d’aquest pacte. 
Doncs bé, tres anys després d’aquest 
camí, podem constatar que si s’ha fet foc 
nou i s’ha eliminat la crispació és gràcies 
en gran mesura als partits de la oposició. 
Una oposició que continuem treballant 
per intentar fer propostes engrescado-
res, tot i que el Govern les té en poca 
consideració. 
El Govern Municipal ha fet un projecte 
de seguiment en matèria econòmica del 
que ja estava fent l’anterior Govern mu-
nicipal, aspecte necessari per a fer com-
plir el Pla de Sanejament pel que passa 
la Garriga. És la única nota positiva tot 
i que no sigui iniciativa pròpia d’aquest 
equip de govern i sigui imposada. 
La veritat és que han deixat de banda 
la participació. Tant la ciutadana com la 
dels partits de la oposició. Aquella inicia-
tiva que tant reclamaven i que finalment 
ha estat poc efectiva. Han desmotivat a 
la gent que tenia ganes de participar en 
aspectes del dia a dia garriguenc.
Tot ha estat camuflat de bones parau-
les. Fals suport a entitats, que cada cop 
reclamen més ajuts per a poder tirar 
endavant, fals suport a treballadors, ve-
nent fum sobre la possibilitat de la sub-
contractació de tasques des de grans 
multinacionals, com Ikea. I així podríem 
calcular un gran average de falsos com-
promisos. 
En definitiva, una legislatura avorrida. 
Amb manca d’un projecte de poble, que 
tan reclamaven quan estaven a la opo-
sició. És necessari un nou projecte a la 
Garriga, que torni a treballar per la nos-
tra societat, sense escudar-se tant en el 
mapa nacional. Els garriguencs i garri-
guenques necessitem respostes!

Per una Europa de tots, per una 
Europa possible
El proper 25 de maig se celebren 
eleccions a Europa. Malgrat que pu-
guem veure aquestes eleccions com 
un assumpte que ens és llunyà, o, 
pitjor encara, tenir la temptació de 
considerar-les un exercici inútil per 
l’aclaparadora omnipresència dels 
poders financers, és molt important 
que els ciutadans ens pronunciem: 
el que es decideix a Europa reper-
cuteix a Catalunya i a la Garriga. Hi 
ha l’Europa de la Troika  imposada i 
l’Europa dels ciutadans rebels; hi ha 
l’Europa que ens vol imposar el Mer-
cat com a nova divinitat, sempre àvi-
da de més sacrificis humans, i l’Eu-
ropa que encara creu en les perso-
nes, en la solidaritat i en el bé comú. 
ICV creiem que la batalla de les idees 
no només l’hem de lliurar, sinó que, 
a més, a la llarga la guanyarem. No 
ens serveixen les solucions liberals, 
reiteradament desacreditades per 
la pròpia experiència, i tampoc ens 
serveix l’alternativa socialdemòcra-
ta clàssica, que s’ha resignat a les 
retallades sistemàtiques dels drets 
socials com si fossin l’única alterna-
tiva possible. Les polítiques de PP, 
PSOE, CiU i els seus socis europeus 
han beneficiat als que més tenien i 
perjudicat greument a les classes 
mitjanes i als més desfavorits, però 
no són les úniques polítiques pos-
sibles, per molt que ens vulguin fer 
creure el contrari.
A Europa, ICV defensarem la demo-
cràcia real i el dret a decidir sobre tot 
el que, com a ciutadans, ens afecta: 
el dret dels catalans a realitzar una 
consulta vinculant sobre el seu futur 
nacional, el dret de tots a l’habitatge 
i la instauració de la dació en paga-
ment com a eina per no arruïnar més 
vides, el dret de tots els europeus 
a una renda mínima garantida de 
ciutadania, i així fins a 50 propostes 
de mínims, propostes de rebel·lió 
i de lluita que considerem viables i 
possibles. Us convidem a acompa-
nyar-nos en aquest viatge, contra el 
fatalisme i l’empobriment a benefici 
de les elits, i a favor dels drets dels 
pobles .

Josep Oliveras
Xavier Bernaldo

Àlex Valiente
Carlos Martín

Israel Molinero
Martí Porter
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Dijous 1 de maig
a les 9 h, des del poliesportiu de Can Noguera
Cursa de les Tortugues
Organitza: Les Tortugues

Divendres 2 de maig
a les 20 h, al Cafè del Teatre
Festival Primavera Poètica. Cercatasques poètic pels carrers del poble
Organitza: La Bordalla

Dissabte 3 de maig
durant tot el dia, a la plaça Can Dachs
Fira alternativa
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Art-10 Aliment

a les 10 h, des del Centre de Visitants
Bicicletada per l’itinerari “De l’antiguitat a l’Edat Mitjana”
Organitza: Centre de Visitants

a les 19 h, a la Fundació Maurí
Festival Primavera Poètica L’estat de la llengua i la cultura al País Valencià 
Xerrada amb els poetes Manel Rodríguez-Castelló i Begonya Mezquita
Organitza: Òmnium Cultural la Garriga, Ajuntament de la Garriga i Institució 
de les Lletres Catalanes

Diumenge 4 de maig
a les 12 h, a Can Raspall
Festival de Primavera Poètica Vermut poètic 
Organitza: Òmnium Cultural la Garriga, Ajuntament de la Garriga i Institució 
de les Lletres Catalanes

del 5 al 16 de maig
de dilluns a divendres de 10 a 14 h i dilluns de 16 a 18 h, a l’àrea d’Ensenyament
Preinscripcions a l’Escola Bressol municipal Les Caliues
Organitza: Ajuntament de la Garriga

d’11 a 15 h, a l’àrea d’Esports
Preinscripcions al casal esportiu Quercus. També es poden fer les ins-
cripcions per telèfon 93.760.52.86 i pel web municipal www.lagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dimecres, 7 de maig
a les 17.30 h, a l’Auditori
Conferència sobre el projecte Sant Andreu Jazz Band a càrrec de Joan 
Chamorro, músic i pedagog. Xè Cicle de Joves Intèrprets
Organitza: Escola Municipal de Música

a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del Conte en anglès! “It’s the bear!” a càrrec de Cambridge School
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 20.30 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
Concert de la Sant Andreu Jazz Band. Xè Cicle de Joves Intèrprets Preu: 10 €
Organitza: Escola Municipal de Música-Ajuntament de la Garriga

Divendres 9 de maig
a les 20 h, a la sala municipal d’Art i Exposicions Andreu Dameson
Inauguració de l’exposició de tallers de dibuix pintura i ceràmica de l’EMAD
del 9 de maig al 18 de maig.
Organitza: EMAD

a les 21.30 h, a la sala polivalent del Teatre de la Garriga 
Ball per a tothom amb música proposada pel músic i Dj. Xavi Boixader
Organitza: associació “Relats de l’Alzina”

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

a les 12 h, al refugi antiaeri de l’estació
Visita guiada al refugi antiaeri de l’estació
Inscripcions prèvies a info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

a les 12 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del Conte: “Juguem amb els poetes”, a càrrec de Rosa Fité
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 20 h, a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música
Cinema solidari: “Maria i Assou”, de Sílvia Quer
Organitza: Ajuntament de la Garriga-Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

a les 20 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
Espectacle de monòlegs d’en Peyu Planeta i Neptú. 12 euros
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 22 h, al Cafè del Teatre  
Festival Primavera Poètica Fulles d’herba, de Walt Whitman, amb el 
poeta i traductor Jaume C. Pons Alorda
Organitza: Òmnium Cultural la Garriga, Ajuntament de la Garriga i Institució 
de les Lletres Catalanes

Diumenge 11 de maig
a les 10.30 h, per diferents espais del poble
Dia Internacional de la Dansa
Organitza: Ajuntament de la Garriga i escoles de dansa

a les 11 h, al casal de Rosanes
Visita al camp d’aviació de Rosanes
Inscripcions prèvies a info@visitalagarriga.cat
Organitzen: Centre de Visitants de la Garriga

a les 12 h, a Can Raspall
Festival Primavera Poètica Vermut poètic, amb Misael Alerm i Gabriel Ventura
Organitza: Òmnium Cultural la Garriga, Ajuntament de la Garriga i Institució 
de les Lletres Catalanes

Dimarts 13 de maig 
a les 20 h,  a l’Auditori
“Concert de Primavera” amb alumnes adults de l’EMM i alumnes dels 
cursos de català per a adults de l’OC de la Garriga 
Organitza: Escola Municipal de Música

del 13 al 23 de maig
Inscripcions a Batxillerat, cicles formatius de grau mitjà de Formació 
Professional i d’Arts Plàstiques i Disseny 

Dimecres 14 de maig
de 9 a 14 h, a Can Raspall
Taller “Mentre estàs a l’atur, treballa amb les idees”, a càrrec de Maria Batet
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dijous 15 de maig
a les 19h, a l’Escola Els Pinetons
Reunió informativa del Casal Pre-quercus i del Casal de Lleure (19:30 h)
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
“ENGLISH AT THE LIBRARY”: conversa en anglès
Xerrada: Jane Austen - Conversa: Love and Relationships
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres 16 de maig
de 17 a 20 h, al Casal de Joves
Tallers  Les noies s’apoderen del Casal
Organitza: Crazy girls Crew

a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
“Pa amb xocolata” 2a edició: recital popular de poesia
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dissabte 17 de maig
a partir de les 16.30h, a la plaça de Can Dachs
V festa sardanista
Organitza: Agrupació Sardanista de la Garriga

a les 18 h, a la plaça Sant Isabel
I Festival de titelles al carrer: “No em prenguis el número”, amb la Cia. Teia Moner
Organitza: Ajuntament de la Garriga i la Gelatteria Toscana

Dissabte 17 i diumenge 18
Durant tot el dia, al golf de Rosanes
III Memorial de Golf Pere Codina
Organitza: Club de golf la Garriga
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Dissabte 17 de maig
a les 17 h, a la plaça Can Dachs
Trobada Infantil-Juvenil  de puntaires
Organitza: associació de Puntaires 

de 20 a 23 h, a l’Auditori
Concurs de “Batalla de Galls” i un microconcert de cultura hip hop
Organitza: Shelter la Garriga

a les 20 h, al Teatre de La Garriga-El Patronat
Concert de Jazz amb Avantbrass . Festival de Jazz de la Garriga 
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Amics del Jazz de la Garriga
 
a les 22 h, al Cafè del Teatre 
Festival de Primavera Poètica Enric Casasses (re)cita Enric Casasses
Organitza: Òmnium Cultural la Garriga, Ajuntament de la Garriga i Institució 
de les Lletres Catalanes

Diumenge 18 de maig
a les 9.30 h, pels carrers del poble
Fotowalk la Garriga
Organitza: Albert Mayol Fotògraf 

a les 18 h, a la plaça Sta Isabel
I Festival de titelles al carrer. Espectacle “No em prenguis el número” 
amb Cia Teia Moner
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Gelateria la Toscana

a les 19.30 h, al Pati de can Barbey 
Festival Primavera Poètica Match Ball Sindreu (Cia. Pristins Fivallers)
Organitza: Òmnium Cultural la Garriga, Ajuntament de la Garriga i Institució 
de les Lletres Catalanes 

del 20 al 22 de maig
d’11 a 13 h i de 16 a 20h, a Can Raspall (Banys, 38-40). 
Inscripcions al Casal Pre-quercus i del Casal de Lleure
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dimecres 21 de maig
a les 15.15 h, a Can Raspall
Píndola formativa: Prospecció de mercats i públic objectiu
Organitza: Aprop i FUMH

Dijous 22 de maig 
a les 19 h,  al Teatre de la Garriga-El Patronat
Concert “L’Esclat de la primavera” 
Organitza: Escola Municipal de Música Josep Aymerich

a les 20.15 h, a la sala de Plens
Presentació de l’Aplicació KAOS ADAPTAT, 
Organitza: Associació KAOS ADAPTAT i Àrea d’Acció Social, Cooperació i 
Polítiques d’Igualtat

Divendres 23 de maig
a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Presentació del llibre: Llevadores en acció: llevant nadons, lligant 
melics, d’Encarna Gascón
Organitza: El Sonall. Col·labora: Biblioteca Núria Albó

a les 19 h, a la sala municipal d’Art i Exposicions Andreu Dameson
Inauguració de l’exposició dels tallers d’expressió plàstica per a in-
fants i joves de l’EMAD i entrega dels premis del concurs de dibuix de 
sant Jordi d’aquest any: “dibuixa les petjades del drac”
Organitza: EMAD

a les 20.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Xerrada: “Voler és poder”, a càrrec de Xavier Guix, psicòleg i escriptor
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dissabte 24 de maig
a les 17 h, al barri de Santa Rita
Espectacles infantils, jocs de cucanya, màgia, música i sopar
Organitza: Barri de Santa Rita

a les 20 h, a Can Raspall  
Festival Primavera Poètica Cremades d’últim grau
Aina Huguet i Daniel Pitarch llegeixen i musiquen Joan Vinyoli
Organitza: Òmnium Cultural la Garriga, Ajuntament de la Garriga i Institució 
de les Lletres Catalanes

Diumenge 25 de maig
a les 18 h, a la plaça Can Dachs 
Circ LOS  presenta Cabaré Paròdia dins la programació estable del 
Teatre
Organitza: Ajuntament de la Garriga

de 18 a les 21 h, a la sala polivalent del Teatre de la Garriga
Jam Session-Improvisació. Trobada diàleg de músics i moviment per 
a tota persona interessada a participar-hi. Sessió conduïda per Elena 
Castelar Garriga-Associació “Relats de l’Alzina”

Dimecres 28 de maig
a les 19 h, a la sala de Plens
Ple Municipal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dijous 29 de maig
a les 18 h, a Can Raspall
Inauguració de l’exposició “3000 anys d’història del Marroc”. Del 28 de 
maig a l’1 de juny
Organitza: Asilah

a les 19 h, a Can Raspall
Xerrada formativa:  El nen te febre. Cal anar al metge? Marta Mas Infer-
mera ABS La Garriga
Organitza:  ABS La Garriga i FUMH

a les 20 h, a l’Auditori
Conferència sobre el projecte Lyzeum für Klavier a càrrec d’Oriol 
Plans-Casal. Xè Cicle de Joves Intèrprets
Organitza: Escola Municipal de Música

Diumenge 25 de maig
a les 9 h, als col·legis electorals
Eleccions al Parlament Europeu
Organitza: Parlament Europeu

a les 10 h, a l’skate parc
Competició Skate
Organitza: Skatedonkeys i casal de Joves
 
a les 12 h, al Barri de les Roques 
Festival Primavera Poètica Poesia al riu, amb Josep Pedrals
Organitza: Òmnium Cultural la Garriga, Ajuntament de la Garriga i Institució 
de les Lletres Catalanes

Divendres 30 de maig
a les 10.30 h, a la sala de Plens
Sessió  informativa sobre la nova línia de prestacions econòmiques 
d’urgència especial per al pagament de l’habitatge
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dissabte 31 de maig 
a les 9 h, al poliesportiu de Can Noguera
Cloenda de l’esport escolar
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 12 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del Conte especial final de temporada
Organitza: Biblioteca Núria Albó

durant tot el dia, a  l’escola Els Pinetons
Exposició i festa dels 25 anys
Organitza: Escola Els Pinetons 

a les 16 h, al poliesportiu de Can Noguera
Cloenda de CB la Garriga
Organitza: Club Bàsquet la Garriga

a les 18 h, a l’Auditori
Concert d’Eudald Buch. Xè Cicle de Joves Intèrprets
Organitza: Escola Municipal de Música
 
a les 21 h, a l’Auditori de l’Escola de Música 
Festival de Primavera Poètica Sopar fi de festa.
Organitza: Òmnium Cultural la Garriga, Ajuntament de la Garriga i Institució 
de les Lletres Catalanes
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Des de finals de març,  la vostra empresa, Arkpadoc, 
és l’encarregada de gestionar el Centre de Visitants. 
Què oferiu des d’aquest equipament municipal?
Des del Centre de Visitants informem i guiem al visitant 
sobre l’oferta turística i cultural. És un punt de trobada i 
d’origen, per a tots aquells que vulguin conèixer el muni-
cipi. 
Del mes d’abril passat, el centre obre les portes en horari 
d’estiu amb un augment d’hores d’obertura. Es pot venir 
els divendres i dissabtes, matí i tarda, i els diumenges i 
festius al matí.
 
El Centre de Visitants també té un espai museïtzat. 
Què hi pot descobrir el visitant?
Els antics safareigs de la Garriga, edifici art-decó,van ser 
restaurats i adaptats a les necessitats culturals del munici-
pi. L’equipament ofereix una exposició permanent sobre la 
història de la Garriga, sobre els aspectes que identifiquen 
al municipi tal i com és avui en dia. També poden conèixer 
la botiga del centre, amb productes i llibres locals.
 
L’equipament també vol ser un punt de trobada per 
a garriguencs i garriguenques. Què hi podran trobar 
tots aquells que ja coneguin el Centre de Visitants 
com espai museístic?
El Centre de Visitants és un espai de trobada, de consul-
ta, i de conversa  Oferim visites guiades, visites teatralit-
zades, tallers, activitats diverses, etc. Conjuntament amb 
l’equip d’Aura didàctica i difusió cultural anirem introduint 
noves propostes per el públic escolar, familiar i general 
encaminades al coneixement del Patrimoni Cultural i Na-
tural de la Garriga. 
A banda de les visites guiades fixes mensuals que oferíem 
fins ara, també es proposaran visites en dates assenyala-
des, en festivitats, i s’ampliaran els espais patrimonials re-

servats per aquestes, amb visites a can Terrers, la Doma, 
i nous espais a l’entorn natural. També lligarem les nostres 
activitats  l’oferta cultural, gastronòmica i comercial del po-
ble.

Una altra de les branques que es potenciarà és l’edu-
cativa. Quines activitats proposeu per a les escoles?
El nou servei educatiu que estem preparant amb Aura di-
dàctica i difusió cultural està encaminat cap a la creació 
d’un programa nou per el proper curs que englobarà visi-
tes guiades, tallers i visites teatralitzades, per oferir una 
proposta atractiva que potenciï la divulgació del patrimoni 
local. 
A banda de realitzar visites guiades concertades a esco-
les, tal i com es feia fins ara, també es crearan materials 
didàctics adaptats a les necessitats educatives que generi 
cada bé patrimonial o cada ruta així com cada cicle edu-
catiu. 
Alguns dels tallers que proposem per a diversos cicles for-
matius seran: “Sons i aromes de la Història” ; “Textures de 
La Garriga”; “Transforma’T i “Contes d’aigua”, entre altres.
Totes aquestes activitats també estaran dirigides a famí-
lies.

El web i les xarxes socials també tindran un paper im-
portant. Què hi podran trobar els usuaris?
La web del centre de visitants és una eina útil i pràctica, 
però sobretot funcional per què els e-visitants puguin es-
brinar i conèixer les propostes que oferim. El nou servei 
educatiu serà inclòs en pocs dies i d’aquesta manera, que-
darà completada la proposta inicial en xarxa.
En quant a les xarxes socials, estem al facebook i twitter 
@lagarrigacdv a través dels quals es pretén agilitzar i co-
municar d’una manera més directa aquesta oferta turística 
i cultural.

MARTA MARAGALL MORENO I MARIA PUJALS BULTÓ, arqueòlogues d’Arkpadoc SCP 
(Arqueologia, Patrimoni i Documentació).
Des del mes de març són responsables de gestionar el Centre de Visitants i l’oferta turísticopatrimonial de la Garriga.

Marta Maragall i Maria Pujals han agafat amb 
molts il·lusió el repte de gestionar el Centre de 
Visitants de la Garriga.
Llicenciades en història (UB), diplomades en 
Documentació i Ciències de la Informació (UOC), i 
amb un Màster en Gestió Cultural (UOC), fa anys 
que duen a terme formació i gestió especialitzada 
en Interpretació del Patrimoni.
Volen que el Centre de Visitants sigui un punt de 
referència i inici de diferents rutes de senderisme 
i BTT de la comarca. També aposten pels tallers 
i jornades educatives que ajudin a fer difusió del 
patrimoni cultural.

“El Centre de Visitants és un espai de trobada, de consulta i de conversa”


