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Sessió clau sobre el pressupost participatiu 
Taller per decidir les propostes que passen a votació fi nal
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El procés del pressupost participatiu 2019-2020, en què la 

ciutadania pot decidir el destí de 200.000 euros en inversi-

ons municipals, segueix el seu curs. El proper dissabte 26 

de setembre a les 19.30 h és la data fi xada per a una nova 

sessió determinant: el taller Top10, a la Torre del Fanal, on 

es decidiran quines de les propostes rebudes passen a la 

votació fi nal. 

Durant el mes d’abril, l’Ajuntament va rebre un total de 300 

propostes, de les quals 105 eren vàlides i complien els re-

quisits per poder tirar endavant, segons l’anàlisi del perso-

nal tècnic municipal. Aquestes 105 propostes s’han traduït 

en 54 actuacions diferents, ja que n’hi havia de similars o 

repetides, i es reparteixen en les següents categories: Equi-

paments, instal·lacions i mobiliari; Arranjament de voreres, 

accessibilitat, reurbanització de carrers i asfalt; Circula-

ELGARRIC  |  opinió dels grups polítics

ció, viabilitat, senyalització, enllumenat, serveis, informa-

ció i altres elements urbans, i Mobilitat sostenible, places, 

parcs, zones verdes i entorn natural. Totes elles es poden 

consultar al portal https://pressupostparticipatiu.lagarriga.

cat, un web específi c on s’hi publica tota la documentació i 

les novetats relatives a les diferents fases del procés. 

Al taller Top10, obert a tothom, s’estudiaran els projectes 

presentats i es seleccionaran els 10 fi nalistes. La trobada 

inclourà un sopar per a les persones que hi assisteixin i les 

inscripcions ja es poden fer al correu participacio@ajlagar-

riga.cat. 

L’última fase d’aquest pressupost participatiu consistirà en 

la votació fi nal, prevista durant el mes de novembre, que 

serà la que fi nalment determinarà en què s’inverteixen els 

200.000 disponibles. 

ERC: “Un cop més els pressupostos participatius desborden les expectatives. Ara anem cara al taller que triarà quines 10 

propostes seran les que passarem a votació. Convé participar-hi, és una fase més del procés, però no menys important i 

convé mirar amb cura quines idees han pogut arribar fi ns aquí.”

JUNTS: “Per avançar cap a una democràcia no n’hi ha prou amb l’elecció regular de representants polítics. Cal facilitar 

la incidència, deliberació, coproducció i decisió de la ciutadania sobre els assumptes que l’afecten. Des de Junts per la 

Garriga sempre hi donarem suport.”

CUP: “Si bé celebrem la progressiva consolidació del pressupost participatiu, des de la CUP continuarem treballant per 

tal que el seu procés d’elaboració sigui més accessible, amb més participació i capacitat de decisió populars, una major 

perspectiva de gènere i un repartiment socialment equitatiu de tot el pressupost.”  

PSC: “Des del PSC estem molt satisfets de veure l’alt nivell de participació de la ciutadania. Creiem que l’Ajuntament ha 

de fer un esforç per augmentar la partida per tal de fer front a més demandes ciutadanes.”

C’s: “Nosaltres hem cregut sempre en els pressupostos participatius però val a dir que no podem jugar amb la il·lusió 

i participació de la gent. Enguany una de les propostes guanyadores l’any passat no es realitzarà perquè encara no s’ha 

licitat per ‘problemes pressupostaris’. Com a oposició això ens avergonyeix i vetllarem perquè no torni a passar.”
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Diada Nacional de Catalunya

breus La Garriga de fa 2.000 anys en imatges
Reconstrucció virtual de la història de Can Terrers

Espectacles, tallers, xerrades, concerts 

i moltes activitats més conformen el 

programa de les Jornades Modernistes 

2019, que tindran lloc del 4 al 6 d’octu-

bre.  L’esdeveniment és una bona oca-

sió per endinsar-se al passat moder-

nista del municipi, i inclourà diverses 

visites guiades per aprofundir en el dia 

a dia a la Garriga durant l’arribada de 

la burgesia estiuejant, a l’inici del se-

gle XX. També hi haurà espectacles de 

teatre de carrer, jocs infantils, recitals, 

recorreguts en carruatge i la ja típica 

desfi lada de moda modernista. 

Al centre del poble s’hi instal·larà la fi ra 

modernista, amb ambientació de l’èpo-

ca, paradetes i molta animació. A par-

tir del 30 de setembre, a més, diversos 

restaurants serviran plats d’inspiració  

modernista.

Un viatge a l’inici del segle XX
Les Jornades Modernistes es faran del 4 al 6 d’octubre

Dins del projecte “Can Terrers, 2.000 anys d’història en 4 passes”, i com a 

culminació de l’estudi arqueoconstructiu de la vil·la romana de Can Terrers que 

s’ha fet en els darrers anys, l’Ajuntament està desenvolupant  la reconstrucció 

virtual de la vil·la i la de diversos moments històrics de tot aquell sector del 

poble. El treball, actualment en curs, permetrà mostrar l’evolució del paisatge 

i del poblament de la Garriga des d’època romana fi ns al Modernisme i 

l’actualitat. 

A partir d’aquesta reconstrucció, el públic visitant podrà, per exemple, 

descobrir com era l’interior de la vil·la romana al segle I i conèixer-ne els 

seus espais principals. El material servirà tant per a un futur audiovisual 

del camp d’aprenentatge de Can Terrers, com per a senyalitzacions i per 

futures activitats didàctiques.  Per a aquest projecte l’Ajuntament compta 

amb un equip de treball integrat per Josep Ramon Casals (especialista en 

reconstrucció virtual i il·lustració històrica), Ivan Salvadó (arqueòleg i autor de 

l’estudi arqueoconstructiu de la vil·la romana de Can Terrers); Jaume Oliver 

(historiador medievalista) i Joan Teixidó (de la productora Sabem.com SCP). 

Un passeig per les vinyes

L’Associació Agrària ha preparat una 

nova edició de la Ruta el vi, que es 

farà el 15 de setembre. La caminada 

vol descobrir la història i la cultura del 

món del vi i de la gent que hi treballa. 

Començarà a les 8.30 h des del parc 

dels Pinetons i acabarà al Molí del 

Blancafort amb una degustació de 

vins del Vallès i un concert de glosa. 

Les inscripcions (6 euros) es poden 

fer a la parada que l’associació té al 

mercat i també a Can Perris. 

El dia abans, al Teatre de la Garriga, 

es projectarà el documental 40 

Hectàrees, la Terra i el Pagès, una 

refl exió sobre la pagesia avui. Serà 

dissabte 14 de setembre a les 19 h, 

en col·laboració amb el Festival Most.

Amb motiu de l’Onze de Setembre, 

l’Ajuntament celebrarà un acte 

institucional, que tindrà lloc a les 

10.30 h a la plaça de l’Església. A més 

dels parlaments de representants 

municipals, l’acte comptarà amb 

una actuació musical a càrrec 

d’entitats garriguenques.

El dimarts 10 a la mitjanit la Garriga 

retrà el tradicional Homenatge a la 

Senyera d’Òmnium Cultural, que 

aquest any es farà al Passeig just 

després del 63è Aplec de la Sardana. 

En cas de pluja, les actuacions es 

faran a l’Auditori de l’Escola de 

Música i al Pavelló de Can Noguera, 

respectivament.
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L’alcaldessa de la Garriga, Dolors 
Castellà, va donar compte del 
cartipàs municipal per a la nova 
legislatura durant al Ple del 3 
de juliol. El nou organigrama 
s’estructura en un total de 15 
regidories, que gestionen les sis 
persones que conformen l’actual 
equip de govern d’ERC amb Acord. 
En la nova organització del 
consistori, Dolors Castellà es 
fa càrrec de la Regidoria de 
Seguretat Ciutadana i Governació, 
la Regidoria d’Acció social i la 
Regidoria de Cooperació, Igualtat, 
i barris. Per la seva banda, Lluís 
Marco és al capdavant de la 
Regidoria de Serveis Interns, la 
d’Hisenda i la de Participació, 
i Neus Marrodán s’encarrega 
de la Regidoria d’Urbanisme i 
Via Pública, i de la Regidoria de 
Medi Ambient i Habitatge. Les 
regidories de Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació, de 
Cultura i la de Joventut i Infància, 
les porta Lluís Rodríguez “Pote”.  
Pel que fa a Educació i formació, 
Promoció econòmica, i Patrimoni 
i Turisme, és Meritxell Catalan 
qui les encapçala, mentre que 
Jordi Musquera és el nou regidor 
d’Esports. Al mateix Ple es va 
comunicar que Lluís Marco 
esdevenia el 1r tinent d’alcalde, 
i que Neus Marrodán assumia la 
2a tinença d’alcaldia.

Dolors Castellà i Puig 

-Alcaldessa

-Regidora de Seguretat 

Ciutadana i Governació

-Regidora d’Acció social: 

Acció Social, gent gran, 

habitatge i salut

-Regidora de Cooperació, 

igualtat, i barris

Lluís Marco i Sanclement 

-Regidor de Serveis Intens: 

Contractació, organització i ad-

ministració electrònica, secre-

taria, OAC, Recursos Humans, 

Serveis jurídics i OAMC

-Regidor d’Hisenda: Intervenció 

i Tresoreria

-Regidor de Participació

Neus Marrodán i Torrents 

-Regidora d’Urbanisme i Via 

Pública: Urbanisme,Via Públi-

ca, Mobilitat, Activitats i Ser-

veis Urbans

-Regidora de Medi Ambient i 

Habitatge: Medi ambient, Pro-

moció d’habitatge públic i Sa-

lut mediambiental

Lluís Rodríguez i Piñol 

-Regidor de Cultura

-Regidor de Joventut i Infàn-

cia

-Regidor de Tecnologies de 

la informació i la comunica-

ció: Societat del coneixement

Meritxell Catalan i Baldich 

-Regidora d’Educació i formació

-Regidora de Promoció econòmi-

ca: Consum, Servei local d’ocu-

pació, Emprenedoria, Comerç i 

Empresa

-Regidora de Patrimoni i Turisme

Jordi Musquera i Marcos 

-Regidor d’Esports

Àrea de serveis 
generals i govern obert

-  Regidoria de Serveis Interns. Contractació. Organització i administració electrònica. Secretaria. OAC. Recursos Humans. 
Serveis jurídics. OAMC.

-  Regidoria d’Hisenda. Intervenció. Tresoreria.
-  Regidoria de Tecnologies de la informació i la comunicació. Societat del coneixement.
-  Regidoria de Participació.

Organització municipal a l’Ajuntament per a la legislatura 2019-2023
L’equip de govern ha estructurat el consistori en 15 regidories diferents

Àrea de serveis 
territorials

- Regidoria d’Urbanisme i Via Pública. Mobilitat. Activitats. Serveis Urbans.
- Regidoria de Medi Ambient i Habitatge. Salut mediambiental.

Àrea de seguretat
ciutadana

Àrea de serveis 
a les persones

- Regidoria de Seguretat Ciutadana i Governació.

- Regidoria d’Educació i Formació.
-  Regidoria d’Acció social. Gent Gran. Habitatge. Salut.
-  Regidoria de Cooperació, igualtat i barris.

Àrea de promoció 
de la ciutat

- Regidoria de Promoció Econòmica: Consum. Servei local d’ocupació. Emprenedoria. Comerç. Empresa.
-  Regidoria de Patrimoni i Turisme.
-  Regidoria d’Esports.
-  Regidoria de Cultura.
-  Regidoria de Joventut i Infància.
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Recursos per trobar feina

breus

El Programa Emergeix Jove, 

impulsat des de l’Ajuntament per 

millorar l’ocupabilitat del jovent, 

va comptar amb una desena de 

participants. En diversos tallers, 

nois i noies del poble van aprendre 

al juliol a defi nir i defensar les 

seves candidatures d’una manera 

atractiva, així com estratègies per 

a processos de selecció. També van 

dur a terme  trobades de networking 

amb empreses de la Garriga. La 

valoració va ser molt positiva, 

tant per l’experiència de defensar 

entrevistes de feina com pels 

contactes que van establir.

Joves agents d’igualtat Bicicletada popular

Per seguir treballant per la impli-

cació de la ciutadania en processos 

d’abordatge de les violències mas-

clistes, l’Ajuntament va organitzar 

la formació Joves Agents d’Igualtat 

el 6 de juliol a la Torre del Fanal. A 

la jornada, les entitats Cúrcuma i 

Sidastudi van impartir sobre igualtat 

i diversitat sexual i afectiva, on 

nois i noies van refl exionar sobre 

estereotipis, actituds i violències 

sexistes presents als seus entorns. 

La majoria d’assistents feien, a més, 

el curs de premonitoratge, i podran 

estendre els aprenentatges a futu-

res intervencions amb infants.

Els centres d’ensenyament secundari obligatori 

(ESO) de la Garriga incorporaran aquest 

curs -alguns per primera vegada- el Servei 

Comunitari: un instrument pensat perquè 

l’alumnat desenvolupi la competència social i 

ciutadana. 

Amb aquest programa, es vol garantir que 

al llarg de la seva trajectòria escolar els i 

les estudiants experimentin i protagonitzin 

accions de compromís cívic, tot posant els 

seus coneixements i capacitats al servei de 

la comunitat i aprenent l’exercici actiu de la 

ciutadania.  

Aquest curs, el Servei Comunitari es durà 

a terme per primer cop a l’Institut Manuel 

Blancafort i a l’Escola Sant Lluís Gonçaga, i 

es repetirà a l’Institut Vil·la Romana i al SEK-

Catalunya, on ja s’havia iniciat. Hi participaran alumnes de 3r o 4t d’ESO –en funció del centre- i inclourà 10 hores 

de formació especifi ca i 10 hores de servei a al comunitat (col·laboració amb entitats socials, participació en 

activitats culturals, implicació en projectes solidaris...). El programa pretén desenvolupar, en els nois i noies, una 

actitud crítica i compromesa davant de la societat. 

Exercir la ciutadania des de ben joves
Un programa per despertar el compromís cívic de l’alumnat

Una bicicletada popular centrarà els 

acte programats al municipi amb 

motiu de la Setmana de la Mobilitat 

Sostenible i Segura. L’activitat es farà 

el 22 de setembre, sortirà a les 11 h del 

passeig Dr Vich i acabarà al parc dels 

Pinetons amb piscolabis i espectacle 

d’animació infantil. El 19 de setembre 

a les 19.30 h la Biblioteca acollirà 

una xerrada sobre com optimitzar 

l’ús de l’aigua dins d els habitatges, a 

càrrec de Gabriel Barbeta, expert en 

ecoarquitectura. Es tracta d’una de les 

xerrades del Cicle sobre l’adaptació 

al canvi climàtic que impulsa el Parc 

Natural del Montseny.
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7La lluita feminista a través de l’art
Inscripcions a l’exposició col·lectiva del 8M

Àmplia oferta
formativa

Comença un nou curs i, amb ell, ar-

renca la formació que s’imparteix als 

centres d’ensenyament municipals. A 

l’Escola Municipal d’Educació (EME), 

per exemple, aquest trimestre s’im-

partiran cursos d’anglès de diversos 

nivells i també un taller d’informàtica 

per aconseguir el certifi cat ACTIC. Des 

de l’Escola Municipal d’Art i Disseny 

(EMAD) s’han programat monogràfi cs 

de tècniques pictòriques i gràfi ques, 

d’iniciació al torn i al modelatge, de 

ceràmica i de tècniques d’estampació 

tèxtil, entre d’altres. Més informació 

al 93 860 59 90.

Català per a 
adults

La Mostra d’Art de la Garriga, l’exposició col·lectiva que s’organitza dins els actes 

del 8M, arriba a la seva 10a edició. Per a aquesta convocatòria, el grup d’artistes 

que hi participi podrà inspirar-se, des de qualsevol disciplina, en alguna de les 

temàtiques que s’hi ha treballat al llarg d’aquesta dècada i que sempre han tingut 

relació amb les dones i, més concretament, amb els feminismes. Els objectius 

d’aquesta activitat són donar a conèixer les aportacions de les dones en l’art –ja 

que han estat tradicionalment invisibilitzades– i la lluita feminista a través de 

l’art. Alguns dels temes tractats han estat les dones d’aigua, l’apoderament, la 

creativitat, el cos i artistes com  Lita Cabellut, Olga Sacharoff i Mireia Sallarès. 

Es tracta d’una activitat participativa, en què es programen activitats paral·leles 

vinculades a la mostra. Les inscripcions es poden fer del 12 de setembre al 10 

de novembre. Més informació a pigualtat@ajlagarriga.cat. 

SETEMBRE (Septem-
bris): El nom li ve de 
septem que signifi ca 
set en llatí, el setè mes del primitiu 
calendari romà abans la reforma de 
Numa Pompili. Posteriorment, els 
romans van reformar el seu calen-
dari i el van convertir en l’actual que 
coneixem amb dotze mesos perquè 
van afegir dos mesos addicionals, 
que van rebre el nom del general 
JULI CÈSAR (JULIOL) i de l’empera-
dor OCTAVI AUGUST (AGOST). 
Al setembre comença el ritme, la 
rutina, els nous cursos... coneguem 
l’origen d’algunes paraules relacio-
nades amb aquest entorn. 

INAUGURAR
Tothom ha assistit en un moment o 
altre a una inauguració: d’un curs, 
d’una botiga, d’un servei públic... 
La paraula inaugurar ve dels ro-
mans, ells en deien in-auguratio  
quan convocaven uns àugurs per 
iniciar un projecte. Els àugurs eren 
endevins que esbrinaven el futur tot 
llegint els moviments de les aus o 
desxifrant els missatges que segons 
ells sorgien de les seves entranyes. 
Així la consulta sobre el destí de 
les nostres vides i dels nostres ac-
tes depenia del vol dels ocells, que 
podien ser bons, és a dir, benaurats 
(que és l’escurçament de ben-augu-
rats) o malaurats (escurçament de 
mal-augurats).

COMPANY
El mot català COMPANY (documen-
tat des del s.XIII) ve del llatí COMPA-
NIO  format per CON + PANIS i signi-
fi ca ‘el que comparteix el pa amb un 
altre’. De ‘el que comparteix el pa’ 
es generalitzà a ‘el que comparteix 
el pa, la vida...

FER CAMPANA
Hi ha qui en començar el curs ja 
està pensant quan poder fer cam-
pana d’alguna assignatura, de faltar 
a alguna classe. L’expressió de fer 
campana ve del temps que la cana-
lla anava a aprendre a la rectoria, 
quan encara no hi havia escoles pú-
bliques. Així que algú faltava a clas-
se se’l castigava a tocar la campana 
per cridar a missa o a un altre ofi ci 
religiós, una feina més feixuga per 
a un infant. És per això que si algú 
falta a classe perquè vol (fa campa-
na) recorda a qui antigament havia 
d’anar a tocar les campanes de l’es-
glésia.

L’Ofi cina de Català presenta la nova 

oferta de cursos, que comencen el 30 

de setembre. Davant la demanda de 

formació adreçada a població nouvin-

guda, ha organitzat cursos de 45 ho-

res trimestrals per aprendre el català 

bàsic (nivell A2) i per practicar el ca-

talà oral (nivell B1). També fa cursos 

semipresencials per a qui té un bon 

nivell de català però ha de consolidar 

la llengua escrita.  Inscripcions del 16 

al 27 de setembre (c. Negociant, 79 - 

93 860 59 94).
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Desplegament de la
fi bra òptica

L’1 d’octubre serà
festa local

El darrer ple municipal de juliol va 

declarar l’1 d’octubre – dia en què 

es va celebrar el referèndum sobre 

la independència de Catalunya 

l’any 2017- com a festa local. 

La proposta, del grup ERC amb 

Acord, va ser aprovada pels vuit 

vots de l’equip de govern i la CUP. 

Junts per la Garriga va optar per 

l’abstenció, perquè considerava 

que calia consensuar la decisió 

amb la comunitat educativa, com 

també va assenyalar el PSC, que 

hi va votar en contra. També va 

ser negatiu el vot de C’s, que va 

exposar que aquesta no és una 

data signifi cativa del municipi i que 

convertir-la en festiva serviria per 

dividir la població. Amb l’aprovació 

del calendari de festius locals del 

2020, es van establir l’1 d’octubre i 

el 3 d’agost com a dies de festa al 

municipi. L’1 de juny, que ho havia 

estat els darrers anys, passarà a 

ser laborable.

El conseller de Polítiques Digitals i Ad-

ministració Pública, Jordi Puigneró, va 

visitar el 29 de juliol les obres de des-

plegament de la xarxa de fi bra òptica 

que la Generalitat duu a terme al mu-

nicipi. L’actuació forma del tram de 15,1 

quilòmetres que connectarà la Garriga 

i Cànoves i Samalús des de Cardedeu, 

tot seguint el recorregut de les carrete-

res BP-5107 i BV-5108. El tram portarà 

la fi bra òptica fi ns a la cruïlla entre la 

carretera de Samalús i l’avinguda de 

Catalunya i, a partir d’aquí, l’Ajuntament 

podrà iniciar els treballs per fer-la ar-

ribar arreu del poble. El govern preveu 

estendre a la demarcació de Barcelona 

un total de 260 quilòmetres de cable 

amb una inversió de 2,5 milions d’euros. 

Un cop completades les obres, prop de 

180.000 habitants més tindran connexió 

d’alta capacitat amb fi bra a la seva dis-

posició. La Generalitat ja té actualment 

99 quilòmetres de xarxa de fi bra òptica 

al Vallès Oriental i presència efectiva a 

10 dels 39 municipis de la comarca.

La Ruta del Pintxo més sostenible
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breus

La plaça del Silenci va vessar d’activitat durant la celebració de 

la Saligarda 2019, la festa major alternativa que van organitzar 

veïns i veïnes del poble durant del 26 al 29 de juliol. Aquesta 

festa, que rep el suport econòmic de l’Ajuntament, comptava 

amb la implicació de 18 entitats i col·lectius sense ànim de lu-

cre, que van preparar una programació popular per a totes les 

edats, amb més de 40 activitats diverses. La festa va incloure 

tallers, concerts, activitats infantils, cercaviles, una bicicleta-

da, espectacles de foc i una paella popular, entre moltes més 

propostes. Entre la programació musical, van destacar espe-

cialment les actuacions de Sara Hebe, els grups Karamba i 

Sybarites, i l’actuació de Joan Garriga i Carles Belda, que va 

superar totes les expectatives de públic.

La Saligarda es reivindica com una festa inclusiva, feminista, 

antifeixista i ecologista, on “l’única preocupació és participar i 

gaudir amb tot el poble”.

La Saligarda 2019 omple la Garriga de cultura popular
Veïnes i veïns de totes les edats gaudeixen de la 2a edició d’una festa participativa

Foto: @SaligardaLG

La gastronomia local va atrapar 

l’atenció de milers de veïnes i ve-

ïns de la Garriga i voltants durant 

la Ruta del Pintxo 2019. Del 18 al 

27 de juliol un total de 36 establi-

ments van presentar les seves cre-

acions al públic, que va omplir els 

carrers d’ambient i va gaudir de 

menjar de qualitat. Aquest any, la 

ruta apostava per la sostenibilitat: 

va repartir 5.000 gots reutilitzables 

(amb un disseny inèdit) i plats com-

postables per reduir el consum de 

plàstic. També va ampliar els punts 

de recollida orgànica i va facilitar 

contenidors per a envasos lleugers 

als establiments participants.



Les places i els carrers del poble 

van esdevenir, de l’1 al 4 d’agost, 

punt de trobada, convivència i di-

versió. La Festa Major va arribar a 

tots els racons de la Garriga, i va 

oferir activitats i propostes per a 

tots els públics i edats: música, te-

atre, esports, circ, espectacles de 

Els quatre dies més intensos
La Festa Major, punt de trobada i diversió

foc i d’aigua, sardanes, cercaviles, 

jocs infantils... Un any més, van ser 

milers les persones que van voler 

participar de la festa més intensa 

del municipi, i que van animar-se a 

gaudir dels diferents actes progra-

mats, tant de dia com de nit, en un 

munt d’escenaris i espais diversos.

Pregó del Cor Sarabanda El correfoc del Front Diabòlic L’esgarrinxada, tot un clàssic

Tardes de jocs infantils al Passeig Explosió de colors a la Holi Festival Sopar de Festa Major

Concerts a l’Espai Nits la Doma Punt Lila: Festa Lliure, Fest-te Lliure! Concert de Gospel Joy la Garriga

Presentació CD “Sardanistes garriguencs” Impresentable Swing FM Day Espectacle de circ a la plaça

Cercavila d’inici de festa
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Convocatòria d’ajuts per al lloguer

breus
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Amb l’objectiu d’impulsar la Borsa d’Ha-

bitatge, l’Ajuntament ha creat dues línies 

d’ajut específi ques per potenciar-ne l’ús. 

El primer ajut consisteix en una subven-

ció econòmica per a aquelles persones 

que lloguin el seu pis mitjançant aquest 

servei municipal. En el segon cas, es 

tracta d’un ajut econòmic per fi nançar els 

arranjaments necessaris per poder llogar 

un pis. Les dues subvencions són compa-

tibles entre si i, per tant, poden sol·lici-

tar-se simultàniament. 

La fi nalitat d’aquesta actuació és mobi-

litzar el parc d’habitatges buit de la Gar-

riga, en un moment en què el municipi 

disposa de poc parc de lloguer. En els dos 

casos, més enllà dels ajuts econòmics, 

també s’ofereix assessorament sobre els 

tràmits (cèdula d’habitabilitat, certifi cat 

d’efi ciència energètica) i informació sobre 

els avantatges de la Borsa d’Habitatge 

(assegurança gratuïta multirisc, assegu-

rança jurídica en casos d’impagaments o 

seguiment per part de l’Ajuntament de les 

obligacions contractuals entre les dues 
parts signants d’un contracte, entre d’altres). Més informació a l’Àrea d’Habi-

tatge, al telèfon 93 860 52 85 o al correu electrònic habitatge@ajlagarriga.cat.

El Club Social El Far estrena el seu nou local
El servei d’inclusio comunitària ja atén més de 20 persones

El Club Social El Far, 

que ofereix un espai de 

lleure i trobada a per-

sones amb problemà-

tiques de salut mental, 

ha estrenat el seu nou 

local, situat al número 

52 del carrer Anselm 

Clavé. A través d’un 

programa d’intervenció 

grupal que potencia la 

vinculació amb la co-

munitat, s’hi fan tallers 

de manualitats, expressió corporal, tallers de cuina, esports, caminades i sor-

tides culturals, entre d’altres. El local té capacitat per a 30 persones usuàries, 

i actualment ja n’atén més d’una vintena, tant de la Garriga com de municipis 

propers.  

El Club Social El Far va néixer l’any 2017 per iniciativa de l’Associació El Far per 

a la Salut Mental i està gestionat per la Fundació Salut Mental Catalunya, amb 

el suport de la Generalitat, l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i la Fundació 

Roviralta. La inauguració del local es va fer el 25 de juliol, amb la presència de 

representants institucionals.

Ja es poden demanar els ajuts 

municipals per fer front al cost 

que suposa un nou contracte de 

lloguer. Són ajuts que s’adrecen a 

aquelles persones i famílies que 

no poden assumir totes el despe-

ses que es deriven de la forma-

lització d’un nou contracte, que 

sovint inclou l’import de fi ances, 

de mensualitats avançades del 

lloguer, d’honoraris de la immo-

biliària, de l’alta dels subministra-

ments o de la mudança. Per a més 

informació al telèfon 93 860 52 85 

o a habitatge@ajlagarriga.cat.

El Banc de Sang i Teixits organit-

za una nova jornada de donació 

de sang a la Garriga, el 20 de se-

tembre de 16 h a 20 h al Centre 

d’Atenció Primària. Des del Banc 

es treballa, tot l’any, perquè la po-

blació incorpori les donacions de 

sang com un hàbit i una forma de 

participació cívica en societat.

 

Campanya de donació de sang

Mesures per impulsar la Borsa d’Habitatge 
S’obren dos ajuts per incentivar el lloguer



Nou mapa turístic

La Garriga disposa d’un nou mapa 
turístic que substitueix el plànol del 
municipi que es repartia fi ns ara a 
les persones que visitaven el poble. 
El nou material (amb la zona del 
centre urbà ampliada) inclou una 
proposta d’itinerari pels principals 
elements d’interès patrimonial. El 
mapa es pot trobar al Centre de Visi-
tants i en equipaments municipals.
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Curs a personal de construció

Treballadors dels plans d’ocupació 
municipals i també de la brigada 
van rebre, durant el juliol, un curs 
de prevenció de riscos laborals per 
a personal de la construcció. El 
curs l’impartia la Fundació Laboral 
de la Construcció i permetia obtenir 
la TPC (targeta de professional de 
la construcció), que és un requisit 
per treballar a l’empresa privada. 
La formació era gratuïta i la 
subvencionava l’Àrea de Treball. 

La Garriga tindrà una pista d’atletisme
L’espai ha començat a construir-se a Can Terrers 

Amb l’objectiu de pro-

moure l’activitat física de 

la població, s’han iniciat 

els treballs per a la creació 

d’una pista d’atletisme a 

la zona de Can Terrers. 

Les obres van començar 

al juliol i, si tot va bé, 

acabaran aquest mes. La 

pista, que era una petició 

del Club d’Atletisme Les 

Tortugues, dibuixarà un 

recorregut de 400 metres 

Canvis a la zona blava i vermella
Els nous parquímetres permeten pagar amb el mòbil

La zona blava i la zona vermella de la Garriga han canviat de concessionària i 

han passat a dependre de l’empresa Giropark. D’acord amb el nou contracte, 

aprovat per Ple, es mantenen les tarifes anteriors i s’instal·len 15 nous par-

químetres d’última generació. Els dispositius tenen pantalla tàctil i permeten 

el pagament en efectiu, amb targeta (xip, banda magnètica, contactless) i amb 

telèfon mòbil. 

A l’empresa, que és qui farà el control, la gestió i el manteniment del servei, 

li corresponen els diners recaptats a través de la maquinària; i a l’Ajuntament 

un cànon anual de 13.200 euros i l’import de les multes. En total, al municipi hi 

ha 174 places de pagament (zona blava) i 75 de limitació horària gratuïta (zona 

vermella). 

sobre terra compacta. El projecte contempla, també, la instal·lació d’un circuit 

per a bicicletes que, sota la supervisió del Club Ciclista de la Garriga, és previst 

que acolli una futura escola de ciclisme. 

S’amplia el servei de recollida selectiva
L’Ajuntament demana un bon ús dels contenidors

Per evitar els desbord-

aments dels contenidors 

que més s’utilitzen, s’ha 

ampliat el servei de reco-

llida de paper i envasos 

en nou àrees d’aportació 

del centre on, des del ju-

liol, s’hi fan tres recollides 

setmanals en lloc de dues. 

Des de l’Ajuntament es re-

corda que cal plegar les 

capses de cartró i aixafar 

els envasos que es diposi-

ten en bústies i contenidors, i que és prohibit deixar trastos al carrer (cal dur-

los a la deixalleria o sol·licitar el servei gratuït de recollida de voluminosos, al 

telèfon 93 751 00 96).

Informadores sobre reciclatge

Sota el lema “Aquí no llencem res”, 
la Garriga va sumar-se a la campa-
nya per reduir el volum de residus 
que no es separen correctament, 
impulsada des del Consorci per 
a la Gestió de Residus del Vallès 
Oriental. Al juliol i per Festa Major, 
un equip de quatre informadores 
va conscienciar la població i, entre 
d’altres accions, va distribuir bos-
ses per a seleccionar el vidre, el 
papers i els envasos lleugers.
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Després d’uns juny i juliol intensos de converses i de trobades multilaterals, hem posat en funcionament la proposta organit-
zativa de l’Ajuntament: una reorganització de les àrees de treball, basada en el futur plantejament laboral de treballadores 
i treballadors i la revalorització de la tasca dels grups polítics. Aquesta valoració es tradueix també en l’augment de les 
aportacions econòmiques que es percebran per la participació als plenaris i a les comissions polítiques, ja que entenem que 
aquesta mesura fa justícia a la feina que es demana als càrrecs electes de l’oposició i alhora exigeix més dedicació.

Podríem dir, doncs, que juny i juliol han estat els mesos que hem utilitzat per endreçar i assentar la nova organització que 
pretenem donar a la vida municipal. Agraïm molt l’esforç que han fet les companyes i els companys regidores i regidors, que 
han fet aportacions molt interessants i també han començat a treballar cooperativament. Estem segurs que qui en sortirà 
benefi ciada és la ciutadania de la Garriga.

També volem agrair la comprensió de les treballadores i els treballadors de la casa: com ja vam dir al darrer plenari, el de-
partament de recursos humans haurà de dedicar un gran esforç durant el que queda d’any i també el vinent, per tal de re-
compondre unes quantes peces que estan afectades de mal funcionament, generalment, per manca de personal. L’Equip de 
Govern dedicarà temps i recursos a posar ordre intern, per tal de garantir el funcionament òptim que necessita la ciutadania.

Arriba setembre i amb ell engeguem el curs polític i per tant comencem a enfi lar l’agulla dels grans projectes que han de 
cosir la nostra societat i els han de servir per fer-la més justa, viva i sostenible. Aviat en sentireu a parlar, perquè volem fer-
ho plegats. L’Equip de Govern vol governar, però ho vol fer amb l’oposició i la ciutadania.

Encarar la tardor

Tot a punt

L'estiu està a punt d'acabar-se. Ben aviat, tots els garriguencs i garriguenques reprendreu el ritme habitual de feina, amics, 
família, escoles i activitats diverses. També ben aviat haurem d'encarar, col·lectivament, una tardor que serà molt rellevant 
i complicada per al nostre país. 
En primer lloc arribarà, com cada any, la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre. Un Onze diferent, 
marcat per l'existència de presos polítics i exiliats (com l'any passat) però condicionat, també, pels pactes post eleccions 
municipals i pel comportament dels independentistes davant de l'intent d'investidura de Pedro Sanchez al Congrés dels 
Diputats. I és que una cosa és evident: d'ençà de les dues darreres cites electorals, la desunió entre els independentistes 
és més palpable que mai. Des de Junts per la Garriga ens hi manifestem ben en contra i creiem que només tornant a trenar 
una unitat estratègica, forta i clara entre les diferents forces polítiques i cíviques independentistes podrem seguir endavant 
amb el nostre procés d'alliberament nacional. Fixeu-vos-hi! El president legítim a l'exili, el MHP Carles Puigdemont, ho diu 
ben clar al llibre Reunim-nos. Refl exions sobre el retorn a la unitat: "si no anem junts no superarem els reptes". 
En política -com a la vida- les diferències són legítimes. Tanmateix, la capacitat de generar consensos i la lluita pel bé comú 
hauria de poder superar els interessos dels partits. Aquesta és una màxima que a Junts per la Garriga ens apliquem amb 
molt convenciment. Per això vàrem promoure la continuació del pacte amb ERC per fer un poble millor i per això treballarem, 
a la tardor que ara comença (i durant tota la legislatura) per la unitat que ens durà a la llibertat. 
Ho farem l'11 de setembre, ho farem quan surti la sentència i ho farem sempre que convingui! Esperem comptar amb vos-
altres, garriguencs i garriguenques! 
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Oposició per construir i no per destruir

Des de la CUP la Garriga, i sent fi dels a la nostra manera d’entendre la representativitat institucional, hem cedit aquest espai als 
col·ectius que treballen per una mobilitat sostenible i al servei de les persones.

Després de dècades cedint espai a formes de mobilitat privada, insegura, excloent i contaminant, és urgent i necessari un canvi que 
afavoreixi un espai públic inclusiu on la bicicleta, els vianants i el transport públic siguin els veritables protagonistes.

Durant el darrer any, han aparegut diferents col·lectius preocupats per la mobilitat a la Garriga. El passat 4 de maig, per exemple, es 
va celebrar un debat electoral en què els partits van fer les seves propostes de millora del servei de rodalies R3 i, més en general, 
dels problemes que afecten la mobilitat al municipi.

 Així, els següents col·lectius:

-Camins a l’escola: grup de treball que promou camins segurs per als infants i reuneix representants de les AMPES de totes les 
escoles del poble

-Pedalem la Garriga: associació per promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport a la Garriga i entorns

-Perquè No Ens Fotin El Tren: plataforma que treballa per la millora de la línia ferroviària R3, amb participants de la Garriga fi ns 
a Ripoll.

Ens hem reunit amb l’objectiu d’impulsar una taula de mobilitat, o dit d’una altra manera, un espai que promogui la participació ciuta-
dana, en la qual els diferents actors puguin debatre i l’Ajuntament hi pugui demanar consell als diferents col•lectius relacionats amb 
la mobilitat del poble. D’aquesta manera volem fer partícip la ciutadania de la transformació de la mobilitat al municipi. Els diferents 
grups i moviments treballaran de forma conjunta i coordinada per tal que la Garriga es pugui moure de manera segura i inclusiva, i 
prioritzar, així, el transport públic i el respecte a l’entorn i les persones.

Durant les pròximes setmanes, els col•lectius esmentats, contactarem amb els diferents grups municipals per fer possible una taula 
de mobilitat al nostre municipi.

Impulsem la taula de mobilitat de la Garriga

Després del ple de cartipàs i una vegada els regidors i les regidores ja tenen defi nides les seves funcions, arriba el moment de 
començar a treballar i que cada partit defensi allò que ha defensat durant la campanya electoral, o almenys així hauria de ser.

Pocs dies han passat per adonar-nos que moltes vegades això no és així, sinó que estem més preocupats del soroll que podem fer 
que d’aconseguir més i millors coses per la Garriga.

Ens sentim decebuts, ja que esperàvem molta més altura de mires d’alguns grups de l’oposició. L’aritmètica del plenari és la que és 
i dóna a cadascú el seu lloc. Després de la decisió d’ERC-Acord de governar en minoria, a la resta ens queda defensar les nostres 
propostes al govern per tal de convèncer-los i aconseguir aprovar-les al plenari.

Aquest és el nostre objectiu, ara per ara, ja que ERC no ha volgut valorar la nostra mà estesa a estar a govern i assumir responsabilitats, 
que era el que el nostre grup volia. Però lluny de posicionaments contraris i tibantors, nosaltres treballarem des del minut 1 per 
aconseguir que les nostres propostes, aquelles que més d’un miler de persones van recolzar, es vegin refl ectides en els pressupostos 
municipals i en l’obra de govern.

No defallirem i demanem a la resta de l’oposició altura de mires, que es deixin de rancúnies i tibantors. Treballem colze a colze per 
aconseguir una Garriga millor.

Lo dijimos en el Pleno Municipal de julio donde presentamos un ruego para que se nos informara sobre el título de este artículo. Por-
que Can Luna es una pesadilla, lo de Can Luna no se sostiene y porque ese silencio sobre el estado de las obras empieza a oler mal.

Volvemos de las vacaciones y nos encontramos que la sala polivalente no se puede utilizar porque quedan “pequeñas cosas que ir 
fi nalizando”. 

Can Luna es propiedad municipal desde el año 2013. Cuando se decide que se empezará haciendo una sala polivalente se hace una 
primera licitación de las obras el 15 de enero de 2018 que queda desierta, no se presentó nadie. El Gobierno Municipal encabezado 
entonces por la Sra. Budó opta por licitar bajo procedimiento negociado sin publicidad el 12 de febrero de 2018. Se invita a 8 em-
presas para que presenten oferta por el proyecto de la sala polivalente con un presupuesto máximo de 696.644.10 € (IVA incluido). 
Solo presenta propuesta el actual licitador de las obras. La licitación explica claramente que la obra tiene un plazo de ejecución de 
10 meses. Las obras empiezan a fi nales de mayo del año pasado. En enero de este año ya se va anunciando que las obras están 
a punto de acabar. El partido Junts per la Garriga lo vende como hecho en su publicidad electoral. La realidad es que desde marzo 
de 2019 no hay ninguna novedad en la web hecha ad hoc para el seguimiento de las obras. Las obras no están acabadas y lo más 
escandaloso a nuestro parecer no es ya que nos informara el gobierno actual que a fi nales de año ya se podrá disponer de Can Luna 
sino que no haya climatización. ¡Un proyecto de cerca de 700.000 € no ha tenido en cuenta la climatización de la sala! Eso signifi ca 
que en el presupuesto de 2020 habrá que incluir una partida para la compra de la climatización de Can Luna a menos que queramos 
helarnos de frío o freírnos de calor dependiendo la estación del año.

Un disparate todo que vuelve a demostrar lo mal que se han hecho casi todas las obras emprendidas la legislatura pasada, donde la 
inmensa mayoría no ha cumplido el plazo del contrato, donde las empresas adjudicatarias se han ido de rositas pese al incumplimien-
to. Can Luna, el último ejemplo: de 10 meses previstos a 18...y sin climatización.

¿Qué pasa en Can Luna?
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DIUMENGE 1 

durant tot el dia, al centre del poble

Botiga al carrer.

Organitza: ASIC

DIVENDRES 6

a les 19 h, des del Centre de Visitants

Nits d’estiu: “L’esclat de l’oci noc-

turn a la Garriga modernista!”. (Ruta 

amb tast). Informació i preus a info@

visitalagarriga.cat / 610 477 823. Cal 

inscripció prèvia.

Organitza: Centre de Visitants 

DISSABTE 7 

a les 11 h, a l’església de la Doma 

Visita guiada a la Doma: “La Doma. 

Tresor medieval de la Garriga”. In-

formació i preus a info@visitalagar-

riga.cat / 610 477 823. Cal inscripció 

prèvia.

Organitza: Centre de Visitants

DIUMENGE 8

a les 6 h, des de l’aparcament de la 

Sínia

12a etapa GR11 - Queralbs – Plano-

les. Inscripcions al CEG.

Organitza: Centre Excursionista de la 

Garriga 

DIMARTS10 

a les 20 h, al Passeig (davant del Te-

atre)

63è Aplec de la Sardana. Amb les 

cobles Sant Jordi, Jovenívola de Sa-

badell i Ciutat de Girona. Concurs de 

colles improvisades i botifarrada. En 

cas de pluja, es farà al Pavelló de Can 

Noguera.

a mitjanit, al Passeig 

Homenatge a la Senyera. Lectura del 

pregó a càrrec de Joan BonaNit. 

Actuació musical de Sílvia Montells i 

Joan Antonell. En cas de pluja, es farà 

al Pavelló de Can Noguera.

Organitza: Agrupació Sardanista de la 

Garriga i Òmnium la Garriga

DIMECRES 11

a les 10.30 h, a la plaça de l’Església

Acte institucional de la Diada Nacio-

nal de Catalunya. En cas de pluja, es 

farà a l’Auditori de l’Escola de Música.

Organitza: Ajuntament de la Garriga 

a les 21 h, a la plaça del Silenci

Concert d’havaneres amb Els Pesca-

dors de l’Escala. Amb rom cremat.

Organitza: Junts per la Garriga 

DISSABTE 14 

a les 10 h, des de Can Raspall 

Itinerari guiat: “El Modernisme de 

la Burgesia. Arquitectura, aigua i 

jardins”. Informació i preus a info@

visitalagarriga.cat / 610 477 823. Cal 

inscripció prèvia.

Organitza: Centre de Visitants

a les 12 h, al Refugi de l’estació

Visita guiada “Refugi antiaeri de 

l’estació”. Més informació i preus a 

info@visitalagarriga.cat / 610 477 823. 

Cal inscripció prèvia.

Organitza: Centre de Visitants

a les 19 h, al Teatre de la Garriga –El 

Patronat

Projecció de la pel·lícula documen-

tal 40 Hectàrees, la Terra i el Pagès, 

un documental de Pep Puig. Inclourà 

col·loqui posterior i tast de vins. 

Organitza: Most - Festival Internacio-

nal de Cinema del Vi i del Cava i Asso-

ciació Agrària de la Garriga 

DIUMENGE 15

a les 8.30 h, des del parc dels Pine-

tons

Caminada pel món rural: Ruta del 

vi. Inclourà tast de vins i concert de 

glosa. Preu: 6 euros. Inscripcions a 

la parada del mercat de l’Associació 

Agrària i a Can Perris. 

Organitza: Associació Agrària de la 

Garriga 

DEL 16 AL 27

Inscripcions als cursos de català per 

a adults

A l’Ofi cina de Català de la Garriga (Ne-

gociant, 79). Matins: dilluns, dimecres 

i divendres de 10 h a 13 h. Tardes: de 

dilluns a dijous de 16 h a 18 h. Inici 

dels cursos: 1 d’octubre.

Organitza: Ofi cina de Català de la 

Garriga  

DIJOUS 19 

a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria 

Albó

Xerrada sobre optimització en l'ús 

de l'aigua en habitatges (del cicle 

de xerrades sobre adaptació al canvi 

climàtic que organitza el Parc Natu-

ral del Montseny). A càrrec de Gabriel 

Barbeta, docent i doctor arquitecte de 

la Universitat de Girona, redactor de 

l’estudi Materials constructius Km0 

Reserva Biosfera del Montseny. 

Organitza: Parc Natural del Montseny 

en col·laboració amb l’Ajuntament de 

la Garriga



a les 18 h, al Patronat

Festival Bojos per la Música

Organitza: Associació El Far

DIMECRES 25

a les 19 h, a la Sala de Plens

Ple municipal. Retransmissió en di-

recte per Ràdio Silenci. 

Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria 

Albó

Club de lectura: Especial Any Bros-

sa. Amb el llibre Antologia de poemes 

de revolta. Sessió moderada per Rosa 

Solé. Places limitades. Informació i 

inscripcions a la biblioteca. 

Organitza: Biblioteca Núria Albó

DIJOUS 26

a les 19.30 h, a la Torre del fanal

Taller Top10 del Pressupost Partici-

patiu. Vine i decideix els 10 projectes 

que passaran a la votació fi nal. Amb 

sopar per a les persones assistents. 

Inscripcions a: 

participacio@ajlagarria.cat.

Organitza: Ajuntament de la Garriga
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DIVENDRES 20

de 16 h a 21 h, al CAP

Campanya de donació de sang

Organitza: Banc de Sang i Teixits de 

Catalunya 

a les  19 h, des del Centre de Visitants

Itinerari guiat: “Els camins del men-

jar. La transformació de la Garriga a 

través de l’alimentació”. Informació i 

preus a info@visitalagarriga.cat / 610 

477 823. Cal inscripció prèvia.

Organitza: Centre de Visitants

DISSABTE 21

a les 19.30 h, des de Can Queló 

Caminada nocturna amb sopar. Prè-

via inscripció al CEG. Places limita-

des. 

Organitza: Centre Excursionista de 

la Garriga 

DIUMENGE 22 

a les 11 h, a l’espai la Doma

XIII Concurs Intercomarcal d’Engan-

xes Amateur

Organitza: Associació Tres Tombs la 

Garriga

Setmana de la Mobilitat Sostenible

a les 11 h, des del passeig Dr. Vich

Bicicletada popular

a les 12 h, al parc dels Pinetons. 

Arribada de la bicicletada amb pis-

colabis i espectacle d’animació in-

fantil “Festa la plaça”, de FEFE i Cia. 

Organitza: Ajuntament de la Garriga

DIVENDRES 27 

a les 19 h, a la Sala Andreu Dameson 

Inauguració de l’exposició de pintu-

ra dels alumnes de Can Font

Organitza: Centre d’Art i Noves Tecno-

logies Can Font de la FUMH

a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria 

Albó

Recital poètic: “Brossa. Poemes de 

revolta”. A càrrec de  Gemma Deuse-

das, Mònica Van Campen, Oriol Tram-

via i Lluís-Anton Baulenas.

Organitza: Biblioteca Núria Albó

DIUMENGE 29 

a les 7 h, des de l’aparcament de la 

Sínia

Etapa GR 92: Hospitalet de l’Infant – 

l’Ametlla de Mar. Prèvia inscripció al 

CEG. Places limitades.

Organitza: Centre Excursionista de la 

Garriga 

a les  10 h, a la plaça de Narcisa Frei-

xas

Activitat familiar: “Posa’t a la pell 

del pagès”. Informació i preus a info@

visitalagarriga.cat / 610 477 823. Cal 

inscripció prèvia. 

Organitza: Centre de Visitants

DEL 4 AL 6 D’OCTUBRE

Jornades Modernistes de la Garriga 

2019

Organitza: Ajuntament de la Garriga
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La Garriga compta, des de fa 

anys, amb una Escola de Teatre: 

una iniciativa que gestiona 

l’Associació Frec a Frec - amb 

el suport de l’Ajuntament- i que 

ofereix cursos de teatre per a 

diversos col·lectius i edats. El 

projecte l’encapçalen l’equip 

de professionals integrat per  

Beti Español, Joan Monells i 

Carme Vilar, especialistes en 

ensenyament teatral. Els cursos 

comencen a l’octubre al Teatre 

de la Garriga i les inscripcions 

encara són obertes. Més 

informació a frecafrec.com i al 

telèfon 600 531 833. 

“ L’art t’aporta creativitat i judici crític, 

   i t’ajuda a combatre les pors” 

Beti Español, Joan Monells i Carme Vilar (Escola de Teatre)

Per a qui no la conegui, què és 

l’Escola de Teatre de la Garriga?

L’Escola de Teatre va néixer fa uns 

15 anys, quan des de l’Ajuntament 

es va plantejar la possibilitat de 

fer cursos de teatre adreçats a 

joves i, més endavant, també a 

Com treballeu, amb les persones 

amb diversitat funcional? 

Amb elles cada any preparem 

un espectacle de creació que els 

serveix per a temes d’autoestima, 

d’expressió, de seguretat... I també 

per donar visibilitat al col·lectiu.  

Quan treballes amb persones amb 

diversitat funcional t’adones de tot 

allò que et poden aportar, que és 

moltíssim.

Defenseu el teatre com una eina 

d’aprenentatge vital. 

Sempre hem cregut que el teatre és 

“alguna cosa més” i per això hem 

aprofi tat les nostres experiències 

artístiques, pedagògiques i vitals 

per crear l’Escola de Teatre. Volem 

fer possible que tothom pugui viure 

el teatre des de dins. Ser espectador 

és un plaer del qual tothom pot 

gaudir, però fer teatre és alguna 

cosa més: és una vivència que et 

dóna un bagatge, una experiència, 

uns coneixements i unes habilitats 

d’expressió, comunicació i treball 

en equip que poden ser útils per a 

tothom en qualsevol moment de la 

vida.

Per què ens costa tant expressar-

nos en públic, de vegades? 

Tenim massa pressió social i dels 

estereotips. Oblidem ser nosaltres 

mateixos, aprofi tar el millor que 

tenim per expressar-nos davant 

dels altres. Aquestes inseguretats 

per voler ser el que no som i la por a 

ser jutjats fa que no sapiguem com 

comportar-nos. Una bona manera 

per adquirir seguretat, sens dubte, 

és el teatre. L’art t’aporta creativitat 

i judici crític. També t’ajuda a 

combatre les pors i fi ns i tot a 

redirigir-les, artísticament parlant.

més edats i col·lectius. Des de fa 

tres anys la gestionem directament 

des de l’Associació Frec a Frec 

Teatre i Educació, amb el suport 

del consistori. Cobrim un espai 

educatiu que a la Garriga no existia, 

i donem l’oportunitat de formar-

se amb professorat professional 

i especialista en arts escèniques. 

Apostem per la formació com a 

intèrpret des de l’estima cap al 

teatre. No es tracta només de fer 

un espectacle teatral a fi nal de 

curs, sinó que és molt important fer 

èmfasi en el procés personalitzat 

del procés d’aprenentatge del 

nostre alumnat. 

Quina valoració feu dels 15 anys 

d’història d’aquest projecte? 

Molt positiva, clar! Pensem que 

hem posat un granet de sorra en 

les dosis d’estima al teatre al nostre 

poble, tot oferint una educació amb 

rigor. Tenim exalumnes que es 

dediquen a fer teatre, encara que 

sigui a nivell amateur, i alguns fi ns 

i tot a nivell professional. El que és 

innegable és que els hem ajudat a 

desenvolupar-se com a espectadors 

de teatre o cinema, però també com 

a persones.

Com funcionen els vostres cursos? 

N’hi ha de dues tipologies: els 

monogràfi cs (cursos puntuals, de 

poques sessions) i els anuals, que 

es fan  d’octubre a juny. N’hi ha per 

a diferents edats (adults, infants i 

joves) i també tenim un grup per a 

persones amb diversitat funcional. 

Els primers dies de curs donem 

l’oportunitat de venir a fer un tastet 

de les nostres classes, perquè 

aquelles persones indecises vegin 

què fem i com ho fem. 

Foto: Judit Butjosa


