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Lluita contra les violències masclistes 
El Punt Lila arriba als patis dels instituts en el marc del 25-N

3ELGARRIC  |  en portada

Conscienciar, informar, sensibilitzar i prevenir. Aquests 
són els principals objectius dels actes organitzats des de 
l’Ajuntament amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència envers les Dones, que es commemora el 25 
de novembre (25-N). Aquest any, les activitats programades 
s’adrecen, especialment, a la població més jove.
Una de les actuacions consistirà en la instal·lació d’un Punt 
Lila als patis dels instituts del municipi (Institut Manuel Blan-
cafort, Institut Vil·la Romana i Escola Sant Lluís Gonçaga): 
l’acció es farà un cop al mes i es mantindrà al llarg de tot el 
curs escolar. El Punt Lila és una carpa on es dóna informació 
sobre actituds i agressions masclistes, es treballa per eradi-
car-les i s’ofereix atenció a les persones que n’han patit. A la 
Garriga, el Punt Lila es va estrenar durant les nits de la Festa 
Major 2019 i va tenir una molt bona acollida. També ha funcio-
nat en altres activitats d’oci nocturn recent al poble.  
Amb l’arribada del Punt Lila als patis es vol fer un pas més en 
la lluita contra les violències masclistes, tot incidint especial-
ment en aquelles que sovint passen desapercebudes perquè 
socialment estan normalitzades. A la carpa s’hi duran a terme 
dinàmiques diverses per fer visibles aquestes violències de 
les quals sovint no es té consciència i per afavorir relacions 
igualitàries. A més, es podran detectar i atendre situacions de 
violència de gènere, ja que les dinamitzadores de l’espai són 
personal especialitzat de les àrees de Joventut i d’Igualtat. 

Tallers per a joves
El programa d’actes del 25-N a la Garriga també inclou un 

ELGARRIC  |  opinió dels grups polítics

ERC: “La lluita contra les violències masclistes no pot quedar tan sols en un eslògan. Des d’ERC-Acord insistim a treballar profundament 
des de totes les àrees i regidories implicades (Joventut, Educació, Salut, Polítiques d’Igualtat, Acció Social) perquè l’eradicació d’aquesta 
violència esdevingui una realitat i no una utopia.”

JUNTS: “25-N, tots el dies lluitem contra les violències masclistes. Ni una més, ni una menys.”

CUP: “Formar-nos i educar-nos des de la infància ens farà entendre que la violència masclista no és només una bufetada o una violació, 
sinó múltiples comportaments, tant físics com verbals, quotidians. Saber-ho detectar i corregir reforçarà les nostres pràctiques 
feministes. Fem que la lluita contra la violència masclista no sigui el 25 de novembre sinó cada dia de la nostra vida”.

PSC: “Des de el PSC desitgem que la reivindicació dels homes i les dones que lluitem contra aquesta lacra siguin escoltades en 
tots els llocs del món. La Garriga sempre ha estat un exemple de reivindicació i una bona mostra d’això, son totes les activitats que 
desenvoluparem durant aquests dies envers aquest tema. Amb  la violència masclista, ni un pas enrere!”

C’s: “El dia 25 de novembre no és el Dia Internacional contra les Violències Masclistes; tots els dies de l’any ho són. Com més conscients 
en siguem millor, perquè queda molt per fer.”

 

taller sobre micromasclismes, on alumnes de l’Institut Vil·la 
Romana i de l’Escola Municipal d’Educació revisaran i identi-
ficaran aquells comportaments masclistes (actituds, comen-
taris...) que contribueixen a la dominació violenta envers les 
dones. Una altra formació, també per a joves, consistirà en un 
joc interactiu per detectar les violències sexuals que tenen lloc 
en espais de relació quotidians de nois i noies: als vestidors 
del gimnàs, als passadissos de l’institut, a les aules, als punts 
de trobada juvenils, als xats del mòbil...  Segons les exper-
tes, les noves generacions no es relacionen de manera més 
igualitària pel fet de ser joves. Tampoc es relacionen pitjor. 
Simplement perduren certs codis de relació que provoquen 
desigualtats. Per això és important la prevenció mitjançant el 
qüestionament d’aquests models i les seves conseqüències. 

Xerrada sobre prostitució
Els actes del 25-N a la Garriga es clouran el proper 18 de 
desembre amb una xerrada a càrrec d’Amelia Tiganus, super-
vivent de la tracta de dones i activista a favor de l’abolició de 
la prostitució. La regulació o l’abolició de la prostitució genera 
un debat obert dins del mateix moviment feminista, on sovint 
es perfilen postures contràries. Al poble, col·lectius feminis-
tes també s’han plantejat aquest debat, que la xerrada vol 
contribuir a alimentar. Amelia Tiganus, una de les veus més 
destacades en l’àmbit de l’abolicionisme i integrant del portal 
Feminicidio.net, parlarà de la seva experiència personal, de 
la indústria de la prostitució i de la necessitat d’una educació 
afectiva i sexual no basada en la pornografia. L’acte es farà a 
les 19 h a Can Raspall i serà obert a tothom. 
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Recta final del pressupost participatiu 2019-2020
Ja es poden votar les 10 propostes finalistes, tant de manera presencial com telemàtica

El pressupost participatiu 2019-2020 és a punt de tancar-se i just ha entrat a la fase de votació final. De l’11 de novembre a l’1 
de desembre totes les persones empadronades a la Garriga i majors de 16 anys (incloses) poden votar els projectes finalistes, 
tant de manera telemàtica com a través d’unes butlletes de paper que s’enviaran als domicilis. A través d’aquesta votació es 
decidirà el destí de 200.000 euros per a inversions municipals. Les 10 propostes finalistes són les que es detallen a continuació. 

1. Equip de so municipal. Compra d’un 
equip de so per a ús de les entitats. 
Preu: 2.500 euros.

2. Ombrejar parcs. Plantació d’arbrat al 
parc de Ca n’Illa i a la zona d’esbarjo per a 
gossos de la Sínia. Preu: 60.000 euros.

3. Millora de la senyalització de rutes i 
camins. Revisar i actualitzar els senders 
de natura i senyalització del camí del riu. 
Preu: 15.000 euros.

4. Millora del clavegueram del barri de 
Montserrat. Redacció del projecte, con-
creció de les actuacions a realitzar i execu-
ció de les obres. Preu: 185.000 euros.

5. Magatzem al Teatre de la Garriga. 
Construcció d’un magatzem, annexat a 
l’actual magatzem del bar, de 18m2 i que 
serveixi d’espai a les entitats, companyies, 
etc. Preu: 46.000 euros.

6. Millora del parc dels Pinetons. Ade-
quació i millora del parc dels Pinetons mi-
tjançant la renovació dels jocs actuals i la 
instal·lació de nous jocs. 
Preu: 120.000 euros.

7. Il·luminació de nous passos de via-
nants. Reforçar-ne la il·luminació a la car- 
retera de l’Ametlla i els carrers Figueral i 
Cardedeu. Preu: 120.000 euros. 

8. Bancs i papereres a llocs estratègics. 
Instal·lació de bancs i papereres a llocs es-
tratègics de la via pública i col·locació de 
papereres selectives a l’entorn dels equi-
paments. Preu: 40.000 euros.

9. Plaques solars fotovoltaiques als equi-
paments municipals. Instal·lació de pla-
ques solars fotovoltaiques a l’Escola Muni-
cipal de Música i al Casal de la Gent Gran. 
Preu: 110.000 euros. 

10. Passera que connecti el barri de les 
Roques amb la carretera Nova a l’alçada 
del Centre de Visitants. Construcció d’una 
passera per a vianants i bicicletes.
Preu: 195.000 euros. 
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Nou espai per a la 
inclusió social
L’antiga sala d’actes de Caixa Manlleu 
a la Garriga es convertirà en un espai 
de formació ocupacional per a perso-
nes amb problemes de salut mental. 
L’espai l’ha cedit la Fundació An-
tiga Caixa Manlleu, a través d’un 
acord amb la Fundació Sant Tomàs, 
que treballa per a la inclusió laboral 
d’aquest col·lectiu. El servei el gestio-
narà la Fundació Viver de Bell-Lloc, 
que hi oferirà activitats per promoure 
la inclusió social. L’entitat ja realitza 
accions formatives i brinda oportuni-
tats a una trentena de joves cada any. 
Actualment, a través de diverses con-
verses amb l’Ajuntament i la Genera-
litat, s’estan acabant de concretar els 
usos del servei. Abans de la seva po-
sada en funcionament, però, caldrà 
adequar el local, que fa anys que està 
tancat, tot renovant-ne la instal·lació 
elèctrica, els sistemes de ventilació 
i anivellant-ne el terra. La cessió de 
l’espai és, ara per ara, per un període 
de set anys. 

La Garriga rep prop d’un milió d’euros de la Diputació
Dues línies de crèdit subvencionat per a inversions al poble

breus

Influència a Twitter

Al mes d’octubre, el perfil de 
Twitter de l’Ajuntament de la 
Garriga s’ha tornat a posicionar 
entre els més influents d’aquesta 
xarxa social. 
En concret, ha estat el cinquè 
perfil més influent en el Top 
100 d’ajuntaments catalans. 
L’Ajuntament de la Garriga també 
compta amb perfil a Instagram i 
pàgina a Facebook.

Últims plans 
d’ocupació de l’any
Amb els Plans d’Ocupació Municipal 
(POM) del segon semestre de 2019, 
que permeten contractar temporal-
ment persones aturades del munici-
pi, l’Ajuntament ha contractat quatre 
veïns i veïnes, que s’incorporaran 
aquest mes de novembre i treballaran 
al consistori durant 12 mesos. 
Dues de les persones faran d’agents 
cíviques, en el marc d’un projecte de 
sensibilització per la bona convivèn-
cia en tots els espais del poble. Les 
altres dues persones treballaran com 
a auxiliars de suport administratiu a 
les regidories d’Urbanisme i d’Acció 
social, on oferiran suport ciutadà en 
la tramitació electrònica. 
Els POM tenen la voluntat de dinamit-
zar el mercat de treball del municipi i 
afavorir la inserció d’aquella  població 
amb més dificultats d’inserció labo-
ral. De cara al 2020 hi haurà noves 
convocatòries, que es comunicaran 
puntualment a través dels canals 
d’informació de l’Ajuntament. 

La Diputació ha facilitat l’obtenció de crèdit 
a la Garriga per valor d’un milió d’euros. Es 
tracta de dues línies de crèdit subvencionat 
per a inversions al poble.
Un préstec de 736.062 euros s’ha fet a través 
del Programa de Crèdit Local, pensat per 
reduir els costos financers als municipis 
per a noves inversions, i que consisteix en 
la concessió del crèdit a un interès molt 
baix. Entre altres inversions municipals, 
aquest crèdit es destinarà a enllumenat, 
clavegueram, manteniment de la via pública, 
el Teatre de la Garriga – El Patronat, el Casal 
de Joves, la consolidació de l’entrada del 
refugi de l’estació i el fons documental de la 
Biblioteca Núria Albó.
D’altra banda, l’Ajuntament ha estat adjudicatari 
d’un crèdit de 175.000 euros, també de la Diputació, 
en aquest cas en el marc de la seva Caixa de Crèdit 
Local: un programa de subvenció dels interessos 
per als crèdits atorgats. A la Garriga, els interessos 
subvencionats arribaran, aproximadament, als 21.000 
euros.  El programa de crèdit consta de quatre partides 

diferenciades: una de 75.000 euros, que servirà per a 
actuacions de manteniment de les escoles del poble; una 
de 45.000 euros, per a millores de seguretat viària; una de 
40.500 euros, que serà per a millores de funcionament del 
sistema informàtic del consistori, i un de 14.500 euros, amb 
què es renovarà i reorganitzarà el magatzem de la Unitat 
Operativa de Serveis (UOS) de l’Ajuntament.



El Teatre de la Garri-
ga – El Patronat aco-
llirà el proper 30 de 
novembre, a les 11 h, 
l'estrena del documen-
tal L'últim torn. Mig 
segle d'història de Sati 
(1961-2014). Creat per 
l’Associació de Memòria 
Visual, la cinta docu-
menta la història de la 
fàbrica tèxtil Sati. 
A través de testimonis 
que hi van treballar, 
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breus L‘avanç del POUM, accessible a tothom
El 28 de novembre s’exposarà l’evolució del pla

La Sati i la seva gent salten a la pantalla
Un documental sobre l’antiga fàbrica tèxtil de la Garriga

El procés per redactar el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 
la Garriga segueix endavant i té una nova cita el proper 28 de novembre a les 19 h  a 
la Sala de Plens, on es presentaran totes les accions que s’han dut a terme des 
de l’aprovació de l’avanç del POUM. 
Durant el període d’exposició pública, l’avanç del POUM ha rebut 66 suggeriments 
i propostes de la ciutadania, que han estat analitzats i valorats en l’informe-
resum que es presentarà a l’acte públic del dia 28. Tots aquests suggeriments, 
juntament amb les aportacions dels informes sectorials que s’han sol·icitat al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, es tindran en compte en la redacció 
definitiva del pla. 
A partir de l’aprovació de l’avanç del POUM, al Ple del passat mes de febrer, es 
va iniciar un procés de participació ciutadana en què veïnes i veïns van conèixer 
el seu contingut en una presentació pública al Teatre, i en una petita mostra  
documental que es va instal·lar a l’Ajuntament. També es van poder fer consultes 
amb l’equip redactor, es van instal·lar punts d’informació a la via pública, es van 
fer sessions deliberatives i una sessió sobre urbanisme i perspectiva de gènere, 
també oberta al públic. Tota la documentació relativa al procés es pot consultar 
al blog www.poumgarriga.com.  

Noves àrees de recollida

L’Ajuntament ha instal·lat dues 
noves àrees de recollida selectiva 
de vidre, paper i envasos en su-
perfície al passeig dels Til·lers i al 
carrer de Llerona, a la cantonada 
amb el carrer de la Doma. Aques-
tes dues noves àrees incrementen 
la capacitat d’emmagatzematge 
i han de contribuir a evitar que 
es produeixin desbordaments en 
aquestes zones.
L’actuació s’ha de completar 
abans de finals d’any amb tres no-
ves àrees, que es col·locaran a la 
plaça del Doctor Montal, al carrer 
Cardedeu i a la Ronda del Carril, 
just a la cantonada amb el passeig 
dels Til·lers. 

Fins al dia 14 de novembre, les 
persones vídues i les famílies mo-
noparentals poden sol·licitar la 
concessió de subvencions per a fer 
front al pagament de l’Impost so-
bre Béns i Immobles. L'import de 
la subvenció serà del 25% de l'im-
port del rebut de l’IBI per a famílies 
monoparentals, tant propietàries 
com llogateres, i del 50% per a 
persones vídues, tant propietàries 
com llogateres. La presentació de 
sol·licituds es pot fer de manera 
telemàtica o presencial, a Serveis 
Socials.

Subvencions per pagar l’IBI

empreses proveïdores i persones que van ocupar l'alcaldia del municipi, es re-
passen els moments més importants d’una empresa que havia estat un refe-
rent en l’àmbit nacional i internacional. “Avui la Sati ja no hi és, però podem 
recordar i celebrar la seva existència. I fer-ho a través de les persones que li van 
donar vida”, expliquen els impulsors del projecte. 
L’Associació Memòria Visual està integrada pel fotoperiodista de la Garriga Ra-
mon Ferrandis, l’operador de càmera Jordi Vacca i el periodista Carles Riobó. 
La cinta ha estat possible gràcies a un conveni amb l’Ajuntament, el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, VOTV i d’aportacions particulars. 
Per assistir a la projecció del documental L'últim torn. Mig segle d'història de 
Sati (1961-2014) cal recollir les invitacions –són gratuïtes– a l’Oficina d’Atenció 
a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament.
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Fer tràmits a través de l’administració electrònica
L’Ajuntament organitza sessions formatives obertes a tothom

breus

Joves i addicció a les pantalles

La Diputació de Barcelona, amb la 
col·laboració del Pla de Prevenció 
de Drogues i Prevenció de la Salut 
C17, organitza una formació per a 
la prevenció i detecció de l’ús pro-
blemàtic de pantalles en adoles-
cents.
Adreçada a professionals munici-
pals, la formació constarà de dues 
sessions on es tractaran temes 
com la situació actual de les TIC, 
els seus avantatges i inconvenients, 
les addiccions en adolescents i jo-
ves, la seva detecció en l’àmbit dels 
serveis municipals o la prevenció i 
abordatge familiar i escolar.
La formació tindrà lloc al Casal de 
Joves de la Garriga, els dies 18 i 25 
de novembre de 10 a 14 h. Inscrip-
cions a carla@c17.cat.

La implantació de l’administració electrònica a l’Ajun-
tament ha suposat un canvi tant en la manera de treba-
llar interna del consistori com en la seva relació amb la 
ciutadania, que disposa d’un sistema que li permet fer 
tràmits els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia i des de 
qualsevol lloc.  A més, les persones usuàries poden fer 
el seguiment dels seus tràmits a través d’una carpeta 

Alumnes d’educació infantil i primària del municipi treballaran, aquest curs, 
l’obra de diverses figures destacades de la història de l’art. La novetat, però, és 
que seran figures femenines. I és que a través del programa “Activitats culturals  
a les escoles” (ACE), l’Ajuntament oferirà tallers d’art on els infants estudiaran  
l’aportació de les dones al món de l’art, que ha estat –i segueix sent– ignorada i 
menystinguda.
Des de l’Ajuntament s’ha volgut aplicar la perspectiva de gènere en aquest 
programa artístic, després de detectar un biaix evident en la programació 
d’aquests tallers, que s’organitzen cada any, i on fins ara la presència de dones 
artistes havia estat molt minoritària. 
Aquest curs, les escoles tindran l’oportunitat de conèixer la vida i l’obra d’artistes 
com Frida Kahlo, Yayoi Kusama, Sonia Delaunay, Louise Bourgeois, Hilma af 
Klint i Remedios Varo. Als tallers, a més, es convidarà l’alumnat a reflexionar 
sobre les causes de la invisibilització del talent femení, també en l’àmbit artístic. 

ciutadana (virtual), on hi consta el registre de les comuni-
cacions fetes amb l’Ajuntament. Tot plegat, ha permès una 
major agilitat i transparència en els procediments. 
Des de diverses àrees de l’Ajuntament, però, s’ha detectat 
la necessitat de formació específica en gestió telemàtica 
per part dels veïns i les veïnes de la Garriga, i és per això 
que s’ha decidit oferir sessions gratuïtes d’acompanya-
ment en la matèria. Les sessions es faran quinzenalment, 
els dilluns de 15 h a 16.30 h a l’Escola Municipal d’Educa-
ció, i la gent participant aprendrà a accedir als diversos 
tràmits disponibles, a sol·licitar aquella documentació que 
necessiti (informes de vida laboral, certificats diversos...), 
així com totes les possibilitats de la plataforma i el seu fun-
cionament. Les sessions també són obertes a entitats i as-
sociacions del municipi que disposin d’un certificat digital. 
Per inscriure’s a les sessions d’acompanyament d’accés 
a l’administració electrònica cal enviar un correu a aedu-
cació@ajlagarriga.cat o trucar al 93 860 59 90. La primera 
sessió es farà el proper 18 de novembre i les places són 
limitades (màxim 15 persones). 

Les artistes arriben a les aules
Tallers d’art amb perspectiva de gènere
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S’estrena la senyalització del molí

Cuinar amb productes de mercat
Èxit de les demostracions gastronòmiques

Els actes de commemoració dels 60 anys del mercat van culminar, el passat 
26 d’octubre, en una demostració gastronòmica a la plaça de l’Església, on els 
cuiners Albert Felipe (El Nou Trull) i Pau Gener (Vinòmic) van cuinar davant d’un 
públic curiós i animat amb la proposta.
Tots dos cuiners van elaborar les seves receptes en directe, explicant-ne els 
passos i fent evident que amb els productes frescos del mercat de la Garriga es 
poden preparar plats deliciosos. El receptari de la jornada es va repartir entre les 
persones assistents, i també es pot consultar a la garriga.cat.
Durant els dos dissabtes de celebració de l’aniversari del mercat, l’Ajuntament 
va repartir prop de 1.000 bosses de compra inèdites i 2.000 fulletons sobre la 
història d’aquest espai comercial. Un total de 22 persones, entre paradistes i 
clientela, van participar en la gravació de vídeos sobre les seves experiències de 
compra o venda al mercat de la Garriga. 

En el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, el passat 13 d’octubre la 
Garriga va inaugurar la senyalització del molí de Can Terrers. La bassa d’aquest 
molí és la primera que s’ha recuperat al municipi a través d’un projecte per 
posar en valor aquests elements patrimonials i recuperar-ne la seva història. 
Tant la construcció de la bassa del molí de Can Terrers com la nova senyalització 
del seu entorn són el primer fruit de la confluència de diversos projectes 
desenvolupats per l’Ajuntament en aquesta àrea. Per una banda, els projectes 
Biocides 0 i Arrela’t, a partir dels quals es volen recuperar espais humits que 
facilitin la presència d’espècies d’animals en perill d’extinció i, alhora, antics 
espais vinculats a la Garriga rural, respectivament. Per una altra, el projecte 
“Can Terrers, 2.000 anys d’història en 4 passes”, que vol posar en valor els actius 
patrimonials de tot l’entorn de Can Terrers. I finalment, el projecte del Camp 
d’Aprenentatge de Can Terrers, que s’ha de convertir en el punt neuràlgic de 
totes les propostes a l’entorn del patrimoni que s’estan fent en aquella zona. La 
senyalització, com sempre, s’ha treballat amb l’aplicació de criteris i tècniques 
de la Interpretació del Patrimoni.

NOVEMBRE és l’onzè 
mes de l’any en el ca-
lendari gregorià i té 30 
dies. El nom li ve d’ha-
ver estat el novè mes del calendari 
romà. Ara som en uns moments de 
canvis, de protestes, de fer-nos sen-
tir, és per això que aquest mes el de-
diquem a conèixer l’origen d’alguna 
d’aquestes paraules.

ESQUIROL
L’esquirol és un animal petit i de cua 
llarga que es mou amunt i avall pels 
boscos saltant de branca en branca. 
Però tots sabem que els esquirols 
també són els obrers que no seguei-
xen la vaga que fan els companys 
de feina. En altres països canvien 
els animals, però fan referència al 
menyspreu de les persones que són 
insolidàries amb els seus companys: 
els anglesos els anomenen rata 
(rat), els francesos en diuen guineu 
(renard)...
Els historiadors es fixen en el poble 
de l’Esquirol, d’Osona, en l’origen 
del seu significat. Van haver-hi unes 
vagues l’any 1852, obrers de l’Es-
quirol van baixar a Manlleu i a Roda 
de Ter per substituir els treballadors 
vaguistes de les fàbriques tèxtils. 
Diuen que aquest fet va originar que 
els trenca-vagues s’anomenessin 
‘esquirols’.

RUMB
La rosa dels vents està formada per 
diversos rombes, els vèrtexs dels 
quals assenyalen les diferents direc-
cions d’on pot procedir un vent o cap 
on pot anar un vaixell. En les embar-
cacions, la rosa dels vents era molt 
necessària, la direcció cap a on anar 
s’identificava amb algun dels rom-
bes de la rosa dels vents i va acabar 
dient-se rumb, un canvi de pronún-
cia de rombe a rumb.

BOICOT
El boicot és el refús de comerciar 
amb un individu o empresa, o amb 
un sector social, polític o econòmic, 
per aïllar-lo o fer cessar la seva ac-
tivitat, o amb la intenció de desacre-
ditar-lo, coaccionar-lo o castigar-lo.
El nom ens ve del capità Charles 
Boycott, un irlandès a qui un comte 
va encarregar el cobrament d’im-
postos als pagesos. Els camperols 
trobaven que els tributs eren exces-
sius i decidiren no pagar-los. El fet 
va tenir molt de ressò i així el nom 
del recaptador va passar a formar 
part dels diccionaris generals.
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Cultura i criança, una conciliació possible
El Teatre ofereix tallers per a criatures

breus

10 anys de Mexcla’t

El Teatre de la Garriga – El Patronat va registrar, el 
passat mes d’octubre, un públic de 620 persones en 
la suma dels tres espectacles que va acollir l’equipa-
ment: el concert de la pianista i compositora Clara 
Peya, que hi va presentar Estómac; el concert fami-
liar del grup Xiula, que va interpretar el seu darrer 
treball, Dintríssim, i el concert d’Elliott Murphy, que 
va actuar amb tota la seva banda al complet. De les 
620 persones, 352 eren de la Garriga i 268 venien 
d’altres municipis de les comarques del Vallès Orien-
tal, Osona, la Garrotxa, el Ripollès, el Tarragonès, el 
Berguedà, el Bages, la Selva, l’Alt Empordà i el Baix 
Empordà. També es va registrar públic provinent de 
França. Del total de persones espectadores, un 67 % 
eren dones, i un 33% homes.

Més de 600 persones passen pel Teatre el mes d’octubre
L’equipament registra públic d’arreu de Catalunya, i més dones que homes

Des del Teatre de la 
Garriga - El Patronat 
es vol apropar la cul-
tura al conjunt de la 
població i, justament 
per això, des de ja fa 
quatre anys s’ofereix 
un servei per a aque-
lles persones amb 
criatures al càrrec 
que volen gaudir dels 
espectacles però que 
sovint ho tenen com-
plicat per qüestions 
de logística i conci-
liació familiar. Per a 
totes elles, el Teatre 
organitza, en moltes 
de les funcions, una 
activitat complemen-
tària per a infants, que es desenvolupa durant l’espectacle. Es tracta d’unes 
sessions a càrrec de la professora d’art Fina Tuneu, on nens i nenes fan al-
guna manualitat inspirada en l’obra que s’interpreta a l’escenari. Al concert 
de Clara Peya, per exemple, es van crear uns estómacs (tot fent referència al 
nom del disc) amb la tècnica de paper matxucat, i al concert d’Elliott Murphy 
es van crear uns cavalls salvatges, ja que una de les cançons del músic parla 
precisament d’aquests animals. 
Les criatures, a més, tenen l’oportunitat de conèixer i d’interactuar amb l’ar-
tista o la companyia que ha actuat, a qui mostren el seu treball i n’hi regalen 
un exemplar. Per apuntar-se als tallers només cal fer una inscripció al correu 
info@teatrelagarriga.cat.

L'Associació Projecte Mexcla't ce-
lebra el seu 10è aniversari amb el 
cicle “Garr...Riu! Standup Comedy 
la Garriga”, que porta en diferents 
espais del poble monòlegs i espec-
tacles diversos. El 14 de novembre 
a les 19 h organitzarà el joc Impro-
Games!, una experiència divertida 
oberta a tothom i que es farà a El 
Nou Trull. I l’endemà, 15 de novem-
bre, portarà al Teatre de la Garriga 
l’espectacle El que ens surt de la 
vagina!, monòlegs feministes amb 
Eva Cabeza, Patricia Sornosa i Ana 
Polo. 
Mexcla’t va néixer al 2009 amb l'ob-
jectiu de lluitar contra l'exclusió 
social. Al llarg d’aquests anys ha 
organitzat activitats relacionades 
amb la no-violència i la pau, la di-
versitat sexual i afectiva i diverses 
iniciatives solidàries. És la impulso-
ra de la Ruta del Pintxo de la Garri-
ga, i també participa en actes com 
la Festa Major, Carnestoltes o Reis.

Amb aquestes dades, el Teatre de la Garriga - El Patronat segueix consolidant-se com un centre cultural de referèn-
cia a la comarca, amb una programació de qualitat pensada per impulsar les arts escèniques i apropar la cultura al 
conjunt de la ciutadania. 



Festa de la Mongeta

breus
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Els episodis d’aiguats dels 
dies 22 i 23 d’octubre, en què 
van caure a la Garriga 79 litres 
de pluja per metre quadrat 
i es van produir ventades de 
fins a 71 km/h, van comportar 
algunes incidències que van 
necessitar l’actuació de la 
Policia Local, els Bombers, 
Protecció Civil i la brigada 
municipal.
L’escola Els Pinetons i la 
Pista 2 van tenir afectacions a 

Renovació del passeig Congost
Acaben les obres de pavimentació
Ja han finalitzat les obres  
de pavimentació del passeig 
Congost, entre els carrers 
de Can Noguera i dels Horts, 
que van començar el passat 
mes de setembre. A banda 
de la pavimentació, també 
s’ha construït un ressalt al 
carrer de Can Noguera, actu-
ació que va comportar el tall 
de la via durant uns dies. El 
projecte dona continuïtat a la 
urbanització ja realitzada a la 
resta del passeig.

El proper 1 de desembre se celebra 
una nova edició de la Festa de la 
Mongeta del Ganxet, que arriba a 
la seva 5a edició. A la plaça de Can 
Dachs, es farà una demostració de 
la tria, la batuda i la garbellada, i 
hi haurà taller d’artesans d’oficis 
antics, com cistelleria o terrissa. Es 
farà també un dinar popular amb 
botifarra i mongetes del ganxet. Les 
places són limitades i els tiquets 
es poden comprar a la parada de 
l’Associació Agrària, a Can Perris i 
al Rebost del Pou Calent.

Sota el nom “Apunts musicals de 
les Festes del Bosc”, una jornada 
recuperarà el caràcter lúdic i cul-
tural d’aquestes festes, que cele-
braven les famílies estiuejants de 
principis del segle XX al final del 
Passeig, just quan acabava l’es-
tiu.  La jornada es farà el 24 de no-
vembre al matí a Can Ramos, que 
acollirà diversos concerts de petit 
format, una ballada de sardanes 
i la popular batalla de paperets i 
serpentines. També s’hi podrà visi-
tar una exposició de fotografies i un 
reportatge cinematogràfic. La ini-
ciativa, impulsada per la Fundació 
Universitària Martí l’Humà, pretén 
reproduir les manifestacions artís-
tiques que es feien originàriament 
en plena natura. L’objectiu és im-
pulsar-ne la recuperació perquè 
“les Festes del Bosc esdevinguin 
novament un referent a la Garriga”.

Retorn de les Festes del Bosc

Incidències causades pels aiguats 
Els aiguats deixen uns 80 litres per metre quadrat

les seves instal·lacions, alguns carrers i accessos al municipi van quedar tallats 
per acumulacions d’aigua i terra, van caure arbres i pals elèctrics i hi va haver 
problemes generalitzats amb l’enllumenat públic.

Trobades veïnals
Conèixer de primera mà les necessitats dels barris
L’Ajuntament prepara, de cara 
al mes de gener, una sèrie de 
trobades veïnals per escoltar 
de primera mà les demandes 
i opinions de la ciutadania de 
la Garriga en aspectes com 
els equipaments, la mobilitat, 
la via pública o les zones 
verdes.
Les trobades es faran un 
cop al mes i per zones, con-
sensuades prèviament amb 
les associacions de veïns i 
veïnes constituïdes del municipi. L’objectiu és conèixer els problemes reals i 
concrets del veïnat i millorar el funcionament de la Garriga amb la col·laboració 
ciutadana.
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11Portes obertes a 
Can Luna

Sorpreses a la 
Festa de la llum
Els llums de les festes de Nadal 
començaran a il·luminar la Garriga 
el proper dissabte 30 de novembre, 
amb la Festa de la llum. Les 
activitats començaran a partir de les 
17.30 h, amb un espectacle itinerant 
que conduirà tothom fins a la plaça 
de l’Església. 
Durant tota la tarda es repartiran 
diversos obsequis, es farà una 
xocolatada i un espectacle infantil. 
Des de l’Ajuntament i l’Agrupació de 
Serveis i Comerciants de la Garriga 
(ASIC) es presentarà la campanya 
comercial de les festes nadalenques 
i, tot seguit, s’encendran els llums 
de Nadal al municipi, juntament 
amb els de l’arbre de Nadal.
La festa finalitzarà, com l’any passat, 
amb un mapeig (mapping): una 
projecció audiovisual, amb música 
i imatges de la Garriga, sobre la 
façana de l’Ajuntament.

La Targeta Moneder, una nova acció d’ajut social
Una mesura per a persones en situació de vulnerabilitat econòmica

breus

Caminada solidària

Per col·laborar amb la Marató de 
TV3, que aquest any es dedicarà a 
les malalties minoritàries, l’Equip 
d’Atenció Primària de la Garriga 
organitza una caminada solidària. 
Es farà diumenge 24 de novembre 
a partir de les 10 h, des de la plaça 
del Silenci i qui hi participi podrà 
escollir entre dues rutes: una de 
2 quilòmetres i una altra de 7. Les 
inscripcions ja es poden fer al Centre 
d’Atenció Primària (donatiu mínim 
de 5 euros). La Marató de TV3 és un 
projecte enfocat a obtenir recursos 
econòmics per a la investigació 
científica de malalties que, ara per 
ara, no tenen curació definitiva.  

L’Ajuntament ha posat en marxa un nou programa d’ajut social per a 
famílies i persones usuàries dels serveis socials municipals: la Targeta 
Moneder. Amb aquest projecte, es vol dotar d’un nou instrument als 
ajuts econòmics per a alimentació i productes de primera necessitat que 
reben aquelles veïnes i veïns  en situació de vulnerabilitat econòmica.
Es tracta d’una targeta de prepagament amb un valor monetari definit 
des de Serveis Socials i que permet fer compres de productes bàsics 
a qualsevol comerç de proximitat. L’objectiu d’aquest sistema és 
facilitar l’accés a aliments frescos per garantir una alimentació de 
qualitat, equilibrada i saludable. També es vol evitar l’estigmatització i 
potenciar la normalització de la gent beneficiària d’aquest tipus d’ajuts. 
Per sol·licitar la targeta cal presentar una instància, però només es 
concedeix a les persones que reben un informe favorable de l’equip de 
Serveis Socials, que és qui valora la situació socioeconòmica de cada 
cas (d’acord amb les bases per a la concessió d’ajuts econòmics per 
atendre necessitats peremptòries en matèria de serveis socials). 

La jornada de portes obertes a Can 
Luna del passat 26 d’octubre va 
aplegar més de quaranta persones  
a la nova sala polivalent de l’antiga 
fàbrica de tovalloles. Les visites de 
la ciutadania van ser constants al 
llarg del matí, i les associacions i 
entitats que hi van assistir van poder 
intercanviar impressions sobre les 
infraestructures i els recursos dels 
quals voldrien disposar per fer ús 
de l’espai. També van presentar al 
personal municipal propostes i idees 
sobre possibles activitats i actes que 
voldrien desenvolupar-hi.
La sessió va servir per presentar 
l’equipament i també per obtenir-ne 
un retorn per definir, encara més, les 
necessitats del teixit associatiu en 
relació a la sala, que s’estrenarà al 
llarg del 2020. 
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Som a l’inici de la legislatura. No obstant això, l’inici per definició és el del curs escolar. Enguany, a la Garriga han iniciat el curs escolar 
un total de 3.018 nens, nenes i joves, sense cap incidència i amb nous equips directius a l’Escola Tagamanent i a l’Escola Pinetons. 
L’educació dels nostres infants és responsabilitat de tot adult que interacciona amb ells, però els centres educatius hi tenen un paper 
fonamental. Cal, doncs, posar en valor la qualitat de les nostres escoles i instituts, i encoratjar als seus equips docents a continuar 
excel·lint en una de les professions més nobles: l’ofici de mestre.
Tanmateix, des de l’equip de govern entenem que el millor sistema educatiu no és aquell que treu les millors estadístiques, sinó que 
és aquell que, cercant l’excel·lència, no deixa cap alumne enrere i potencia capacitats i singularitats de cada individu.
En aquest sentit, l’Escola Municipal d’Ensenyament (EME) i l’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD) juguen un paper fonamental 
en l’engranatge educatiu del municipi: els alumnes del Projecte ACADA i del PFI hi troben aquelles eines que els permeten potenciar 
les seves habilitats, continuar estudiant i no “baixar del tren” de la formació reglada. 
No menys important és el curs de preparació per a les Proves d’Accés a Grau Mitjà, que permet als majors de 16 anys tornar a agafar 
el fil de la formació reglada i continuar els estudis amb un CFGM. Enguany, a més, aquest curs és gratuït per a tots els inscrits: ningú, 
per causes econòmiques, pot quedar exclòs de l’oferta formativa de la Garriga.
La República no és una utopia: la República va néixer per quedar-se. I l’hem de construir des dels municipis republicans. A l’equip de 
govern municipal, el mateix que pensem sobre quin és el millor sistema educatiu –i actuem en conseqüència–, ho extrapolem a tots 
els àmbits de govern: la República que volem és aquella que garanteix la igualtat d’oportunitats a tots i cadascun dels ciutadans d’un 
municipi.
L’inici de curs d’aquest equip de govern coincideix amb l’inici d’una legislatura, una legislatura que ha de servir per instaurar els valors 
republicans al nostre municipi i treballar per una igualtat d’oportunitats efectiva. En aquesta direcció governem, i a això ens compro-
metem.

La marxa de l’Ajuntament

La república que volem. Inici de curs i de legislatura

Com tots els garriguencs i garriguenques sabeu, ja fa mesos que va començar la legislatura. Per dir-ho en paraules planeres, ja fa temps que ERC ha esgotat els 100 pri-
mers dies de govern.  Això implica que com a partit majoritari de l’oposició, plantegem aquest article com un primer balanç de la seva obra. No en va, ERC –que com vostès 
deuen recordar– governa en minoria, ha tingut temps suficient per poder demostrar quina és la dinàmica de treball i quines són les primeres accions que duen o duran a 
terme per generar el benestar de tota la ciutadania. 
En primer lloc, volem destacar que algunes de les inversions compromeses per l’anterior Govern no s’han dut a terme. L’excusa per no dur-les a terme –malgrat que ERC 
també formava part del consistori anterior i, per tant, en són clarament responsables– fou la situació econòmica de l’ajuntament. En aquest sentit, volem ser molt clars: a 
data de finals d’octubre de 2019, l’endeutament era d’un 14%, situació provocada pel sanejament econòmic que s’havia fet durant les dues darreres legislatures. Per tal 
que vostès ho entenguin, a Catalunya hi ha 83 municipis per sobre del 100% d’endeutament i 8 per sobre del 200%. Per tant, la Garriga té una situació més que positiva, 
sobretot tenint en compte que la llei permetria arribar a un 110% d’endeutament. 
En segon lloc, una altra dada fonamental per saber l’estat de les finances municipals és el romanent de tresoreria o superàvit. La Garriga té un superàvit acumulat de més 
de 7 milions d’euros (quan, convé recordar-ho, el pressupost municipal del 2018 fou de 14,8 milions d’euros). Així doncs, queda clar que anualment hi ha més ingressos 
que no pas despeses. 
Per què els expliquem aquestes dues qüestions fonamentals en l’economia d’un ajuntament? Doncs perquè volem ratificar i subratllar que el nostre ajuntament no té pro-
blemes financers que justifiquin la no execució de les inversions compromeses amb la ciutadania, com tampoc es justifica que accions que havien estat proposades per 
tots els grups polítics durant la campanya no s’hagin ni començat a treballar. Ens referim, per exemple, a l’urgència i a la necessitat de construcció d’habitatge social a la 
Garriga. I, al mateix temps, també ens referim a les noves càrregues impositives a les quals la ciutadania haurà de fer front. 
Si res no canvia, quan vostès estiguin llegint aquest article, ERC haurà aprovat –en minoria– unes ordenances municipals que proposen una pujada d’impostos, com per 
exemple l’IBI. Des de Junts per la Garriga no creiem -d’acord amb la situació econòmica que hem descrit en aquest article- que aquesta pujada estigui justificada. L’Ajun-
tament de la Garriga no té cap situació econòmica greu que justifiqui gravar més els impostos que ja paguen els ciutadans. La nostra posició claríssima al Ple d’aprovació 
de les ordenances (i també durant les reunions i converses que hem fet amb els diferents grups) hem manifestat el nostre posicionament ferm en contra de la pujada 
d’impostos al nostre municipi. 
Junts per la Garriga ho va dir ben clar durant la campanya: apostàvem per la congelació de totes les taxes i els impostos municipals pel 2020 i, a més, proposàvem una sèrie 
de subvencions a diferents taxes i impostos pel foment del reciclatge i la protecció del medi ambient. Aquesta és la posició en què ens hem mantingut durant la negociació 
i el ple i, per això, afirmem que la posició del govern és un error que perjudicarà a la ciutadania garriguenca.  
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Les ordenances fiscals. La proposta del PSC

Sembla que el projecte “Can Luna-Centre d’Iniciatives Culturals” aviat començarà a ser una realitat –després d’unes obres que han 
durat gairebé el doble del previst inicialment. Després de l’encàrrec d’un estudi exhaustiu a la Diputació sobre la realitat garriguenca i 
un procés participatiu enfocat als usos de l’espai, encara no hi ha cap proposta de gestió de l’equipament. Durant l’esmentat procés ja 
es va posar de manifest per part d’entitats i particulars certa preocupació per aquest fet: El gestionarà directament l’Ajuntament amb 
la manca de personal de l’ens? S’externalitzarà la gestió a una empresa privada que busqui maximitzar-ne el benefici reduint costos 
laborals? 
Creiem que cal entendre la cultura com un procés de creació col·lectiva constant i no com un producte de consum. Així, el rol de l’Ad-
ministració Pública ha de ser possibilitar i facilitar el procés cultural actuant com a redistribuïdora de la riquesa generada en la societat 
i, alhora, cedint el lideratge a la ciutadania perquè el projecte respongui a les seves necessitats. Aquest model funciona amb èxit a la 
Torre del Fanal i en diversos equipaments del país. Concretament, a la Garriga aquest enfocament pren especial importància gràcies a 
la densitat i diversitat de teixit cultural i associatiu. D’aquesta manera cal que l’Administració garanteixi un pressupost i personal propi 
pel projecte i on la ciutadania n’assumeixi el poder de gestió. Aquesta gestió haurà de ser democràtica, accessible i transparent, en què 
les decisions siguin preses de forma col·lectiva entre les persones i col·lectius que utilitzin l’espai i les treballadores, fet que permetrà 
un model just socialment i vinculat al territori, en què l’espai respongui a les necessitats col·lectives de la població, en tant que artista 
i espectadora. 
Entenem doncs que tot model que s’allunyi d’una gestió comunitària difícilment podrà esdevenir una eina eficient al servei de la comu-
nitat.

Can Luna al servei del poble

Al darrer plenari el nostre Ajuntament ha debatut i votat les ordenances fiscals. Per a qui no ho sàpiga, les ordenances regulen part dels ingressos que l’Ajuntament rep per 
part de tota la ciutadania, en forma de taxes, impostos i preus públics. Què hem demanat des del PSC al govern de La Garriga:

Increment general de l’IPC a l’IBI. 
Deixar de tenir-lo congelat per incrementar l’IPC. Sempre hem defensat que congelar els impostos és un error, ja que en el moment d’actualitzar-los els augments 
solen ser molt més forts i per tant perjudiquen més tota la ciutadania. Mantenir un increment de l’IPC significa mantenir un increment paral·lel als augments de sou 
de la ciutadania.

Borsa d’Habitatge de Lloguer.
Demanem bonificacions en diverses taxes ( IBI, ICIO, ocupació de via pública, llicències urbanístiques...) per a tots aquells propietaris que posin a disposició de la 
borsa d’habitatge de lloguer municipal els seus habitatges buits. 

Ajuts a joves autònoms i emprenedors.
Proposem que tots aquells i aquelles joves que decideixen ser autònoms o tenir el seu propi negoci puguin gaudir d’exempció fiscal. Si volem fer una aposta clara 
pel nostre jovent li hem de posar fàcil poder desenvolupar-se.

Augment de l’IPC a la taxa de recollida de residus. 
Entenem que si durant el proper any hem de treballar per un nou model de recollida de residus, s’ha de mantenir l’actual taxa d’utilització, augmentant només l’IPC. 
Una vegada es tingui un nou model s’haurà de revisar la taxa corresponent.

Subvencions paral·leles segons renda, per tal que les bonificacions no beneficiïn només les rendes més baixes.
Demanem que s’ampliïn els paràmetres per tal de bonificar algunes taxes. Hem pogut observar que alguns paràmetres establerts són massa baixos i que per tant 
algunes famílies que ho necessiten no poden accedir a les ajudes.

Canvis en el sistema de cobrament d’activitats com el Quercus, els Casals d’Estiu o cursos al EMAD.
Entenem que moltes vegades aquests tipus d’activitats són estrictament necessàries per a la possible conciliació familiar. A més són espais on els infants es 
desenvolupen socialment. Demanem canviar el sistema i permetre que moltes més famílies es puguin acollir a les ajudes en aquest tipus d’activitats.

Aquestes són les nostres propostes, l’objectiu de les quals és millorar les condicions de vida de tots els garriguencs i garriguenques. Els impostos són la garantia per 
poder mantenir tots els serveis que ofereix l’Ajuntament i és responsabilitat de tots i totes mantenir-los. Apostem per no incrementar més del compte els impostos, ja que 
considerem que hem de seguir apostant per un model on les persones siguin el centre de la nostra gestió.

Mientras a algunos partidos no hay manera de sacarlos del monotema que ha fracturado la sociedad catalana: el cansino “procés” y se pasan los 
Plenos Municipales presentando mociones sobre lo mismo, incluso por procedimiento de urgencia 45 minutos antes de empezar un Pleno como hizo la 
CUP en septiembre y a la que el Gobierno Municipal le rió este desmán. Un Gobierno Municipal que, sobrecargado como está, se permite de manera 
irresponsable cerrar tres días el trabajo administrativo del Ayuntamiento y convocar un pleno extraordinario que cuesta aproximadamene 4.000 € a las 
arcas municipales para aprobar una moción que se puede presentar en un Pleno ordinario.
Pues bien, mientras todo eso sucede, Cs sigue trabajando por los temas municipales que es para lo que nos eligieron nuestros vecinos. En el Ple-
no de octubre, que cuando escribimos estas líneas todavía no se ha realizado, vamos a exigir al gobierno medidas urgentes, claras e inmediatas 
para solucionar los graves problemas que tenemos en La Garriga cada vez que hay fuertes lluvias. En efecto, el barrio de Els Tremolencs, un barrio 
castigadísimo por su idiosincrasia urbanística volvió a sufrir como pocos las lluvias torrenciales del 22 de octubre y la C-17 a su paso por esta zona 
también. Hace un año, precisamente, en una moción que presentamos instando a las administraciones encargadas de las infraestructuras que pasan 
por nuestro municipio a que pusieran remedio a la dejadez que sufren, ya advertimos que la Generalitat ha de resolver los desagües de la C-17 al 
cruce con la Avda. Tremolencs. Nada se hizo al parecer por parte del anterior Gobierno Municipal.
No menos grave es lo que sucede en la Escola Pinetons. El pasado día 22 de octubre al igual que hace un año, como hace poco más de un mes 
también; volvieron a inundarse parte de las instalaciones y esta vez también lamentaron goteras y desperfectos en algún techo. La segunda escuela 
con más alumnos de nuestro municipio vive un calvario con cada episodio de lluvias torrenciales y urge poner, desde ya, todos los esfuerzos del 
Ayuntamiento en resolver de una vez por todas esta calamidad. Ya en el Pleno del mes de septiembre advertimos al gobierno de la inexistencia de un 
protocolo de mantenimiento de las instalaciones municipales (las escuelas lo son) porque nos costaba entender cómo era posible que en septiembre 
la Escola Pinetons se inundara.
Hace falta más política municipal y menos estériles gestos de política de escaparate del Gobierno y de las otras fuerzas independentistas puesto que 
tenemos un trabajo enorme por delante que hacer y eso no hay estelada que lo saque adelante.

Escola Pinetons y barrio de Els Tremolencs necesitan soluciones ya
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DEL 2 DE NOVEMBRE AL 
7 DE DESEMBRE

durant horari d’obertura, al Nou Trull 
Exposició d’il·lustració “Sols”, de Jordi 
Vacca. 
Organitza: La Filanda_espai de creació

DE L’11 DE NOVEMBRE A 
L’1 DE DESEMBRE

Votació final del pressupost participatiu. 
Tota la informació a 
https://pressupostparticipatiu.lagarriga.cat.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DILLUNS 11 

a les 19 h, a la Biblioteca Núria Albó
Llegim el Teatre – Club de lectura: 
Europa Bull, de Jordi Oriol. Sessions 
moderades per Francesc Viñas, professor 
de Literatura. Places limitades. 
Organitza: Biblioteca Núria Albó

DIMARTS 12

a les 19 h, a la Sala de Plens
Acte de constitució de l’11è Consell 
d’Infants.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga - El 
Patronat
Conferència d’Àngels Bonet: “Plantes 
remeieres del Montseny”. Programa 
Reravera.
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast 
de la FUMH

DIMECRES 13 

a les 7 h, des de l’aparcament de la Sínia 
(amb autocar)
Seguiment de la ruta del Ter. Cal inscripció. 
Organitza: CEG

a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Bibliolab: Reacciona... tenim química! A 
càrrec de Funbrain.
Organitza: Biblioteca Núria Albó. 

DIJOUS 14

a les 19 h, a El Nou Trull
ImproGames! 
Organitza: Projecte Mexcla’t 

DIVENDRES 15

a les 19.30 h, a la Sala de Plens
Xerrada: Drets laborals en el treball 
assistent domèstic i de cures al Liban i 
a Catalunya. 
Organitza: Fundació Pau i Solidaritat

a les 20 h, al Teatre de la Garriga - El 
Patronat
“El que ens surt de la vagina!”, monòlegs 
feministes. Amb Eva Cabezas, Patricia 
Sornosa i Ana Polo. 
Organitza: Projecte Mexcla’t 

a les 20 h, a la Biblioteca Núria Albó
Espectacle músicoliterari: Contes por-
tàtils. A càrrec de la Cia. Professors 
Substituïbles. Un espectacle dedicat als 
contes de Pere Calders. 
Organitza: Biblioteca Núria Albó. 

DISSABTE 16

a les 10.30 h, a les 11.45 h i a les 13 h,  al 
refugi antiaeri de l’estació
Visites teatralitzades al refugi. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia al telèfon 
610 47 78 23 o a info@visitalagarriga.cat.
Organitza: Centre de Visitants

a les 19 h,  al Teatre de la Garriga - El 
Patronat
Documental: Votan k’op, el cor de la 
paraula
Organitza: La Garriga Societat Civil

DIUMENGE 17

a les 8 h, des de Can Queló 
Caminada popular. Recorregut llarg de 15 
km; recorregut curt de 8 km. Cal inscripció. 
Organitza: CEG

a les 18 h, al Teatre de la Garriga - El 
Patronat
Obra de Teatre: Perduts en el temps. 
Tiquets: 8 euros. Venda anticipada a la 
Perruqueria Montse Vilaró o 1 hora abans 
a taquilla.  
Organitza: Associació El Far amb la 
col·laboració de Toc Toc Teatre Laurona

DILLUNS 18

de 15 h a 16.30 h, a l’EME
Curs per a accés a tramitació electrònica. 
Es repetirà quinzenalment. Inscripcions: 
aeducació@ajlagarriga.cat 
Organitza: Ajuntament de la Garriga 

DEL 18 AL 22 

a la tarda, a l’Auditori de l’Escola de 
Música
Activitats de Santa Cecília
Organitza: Escola Municipal de Música

DIMARTS 19 

a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga - El 
Patronat
Programa Reravera. Conferència de Pol 
Guardis: “El retorn de l’ós als Pirineus. 
Qüestió de país”.
Org. Aula de la Univ. a l’Abast de la FUMH

DIMECRES 20 

a les 8 h, des de l’estació de la Garriga
Itinerari lineal del Figaró a la Garriga. 
Organitza: CEG

DIMECRES 6

a les 19 h, a la Sala de Plens
Ple extraordinari ordenances. 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DEL 7 AL 10

Festival Silenci. Tota la informació a 
silencilagarriga.cat.
Organitza: Fourni Produccions

DISSABTE 9

de 9 a 14 h, a la plaça de Can Dachs
Fira Alternativa 
Organitza: Art-Aliment10 i Ajuntament de 
la Garriga

a les 14 h, al Restaurant La Garrafa
Dinar de commemoració del 10è ani-
versari de l'Associació El Far
Tiquets: 20 euros. Per més informació 
trucar a: 619268413  
Organitza: Associació El Far 

a les 19 h, a la Sala d’exposicions
Inauguració exposició treballs de pintura 
i manualitats del Casal de la Gent Gran 
de la Garriga
Organitza: Associació Gent Gran l’Esplai

DIUMENGE 10

a les 8.30 h, des del parc dels Pinetons
Caminada pel món rural: Ruta de l’Oli. 
Inscripcions a la parada del Mercat de 
l’Associació Agrària, a Can Perris i al 
Rebost del Pou Calent.
Organitza: As. Agrària de la Garriga

de 9 a 20 h, als col·legis electorals.
Eleccions espanyoles al Congrés i al Senat.

a les 17.30 h, al Teatre de la Garriga
Desconcerto, amb l’Orquestra de Cambra 
de l’Empordà. Concert teatral per a tots 
els públics. 
Organitza: Teatre de la Garriga 
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a terme des de l’aprovació de l’avanç del 
POUM, el passat mes de febrer. Sessió 
oberta a la ciutadania. 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 19.30 h,  a la Biblioteca Núria Albó
Xerrada: “Infància robada”. Xerrada 
sobre la situació de l’Índia rural i, en 
concret, sobre la infància i els seus drets. 
A càrrec de Lancy Dodem, de la Fundación 
Vicente Ferrer.
Organitza: Fundació Vicente Ferrer

DIVENDRES 29

a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Festa de Súperlectors i Súperlectores.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 21 h,  a Can Queló
Projecció audiovisual: Himalaya, Ama 
Dablam (6.812m). A càrrec de Josep 
Torrent.
Organització: CEG

DISSABTE 30

a les 10 h i durant tot el dia, a la plaça de 
Can Dachs
Taller de Tions de Nadal. Decora el teu tió.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 11 h, al Teatre de la Garriga- El 
Patronat
Estrena del documental L'últim torn. 
Mig segle d'història de Sati (1961-2014).
Organitza: Associació de Memòria Visual

de 17 h a 20 h, al carrer Negociant
IX Fira de Nadal del Barri de Dalt. 
Organitza: Associació de veïns i comer-
ciants del Barri de Dalt

a partir de les 17.30 h, des del carrer dels 
Banys i carretera de l’Ametlla)
Festa de la llum. Espectacle itinerant fins 
a la plaça de l’Església, espectacle infantil 
amb xocolatada i a partir de les 19.15 h,  
encesa dels llums de Nadal.
Organitza: Ajuntament de la Garriga 

DIUMENGE 1 DE DESEMBRE

de 10 h a 20 h, al carrer Negociant
IX Fira de Nadal del Barri de Dalt. 
Organitza: Associació de veïns i comer-
ciants del Barri de Dalt.

a partir de les 10.30 h, a la plaça de Can 
Dachs
Festa de la Mongeta del Ganxet.  Venda 
de tiquets per al dinar popular a la parada 
de l'Associació Agrària, a Can Perris i al 
Rebost del Pou Calent. 
Organitza: Associació Agrària de la 
Garriga

a les 17.30 h, al Teatre de la Garriga- El 
Patronat
Land. Espectacle familiar.
Organitza: Ajuntament de la Garriga
 

DIJOUS 21 

a les 21 h, a l’Església Parroquial
Concert de Santa Cecília. Hi participen 
totes les corals del poble.
Organitza: Escola Municipal de Música

DIVENDRES 22 

a les 17.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Bibliolab: “Màgia o química?”. A càrrec 
de Con.Ciencia.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

DISSABTE 23

a les 20 h, al Teatre de la Garriga- El 
Patronat
Calígula. Obra de teatre de la companyia 
Kòmix.  
Organitza: Teatre de la Garriga 

DIUMENGE 24

a les 7 h, des de la Sínia (amb autocars) 
Som-hi Som-hi: Etapa  GR 92: l´Ampolla- 
Amposta. Prèvia inscripció al CEG o al 
correu somhisomhisenders@gmail.com.
Organitza: CEG

a les 8.30 h, des de Can Queló
Bicicletada BTT. Itinerari a determinar. 
Organitza: CEG

a les 10 h, a la plaça del Silenci
Caminada Solidària amb la Marató de 
TV3. Ruta curta de 2 quilòmetres i ruta 
llarga, de 7 quilòmetres. Inscripcions al 
CAP la Garriga (5 euros donatiu mínim).   
Organitza: Institut Català de la Salut –
Equip d’Atenció Primària de la Garriga 

a les 11 h, des del pàrquing dels Pinetons
Activitat familiar: “El regal de la tardor: 
el riu Congost”. Informació i preus a 
info@visitalagarriga.cat / 610 477 823. Cal 
inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants

a partir de les 11 h i durant tot el matí, a 
Can Ramos
Apunts musicals de les Festes del Bosc. 
Recitals, concerts, actuacions, xerrada i 
exposició i projecció cinematogràfica de 
les Festes del Bosc,  que se celebraven 
antigament al poble. 
Organitza: Fundació Universitària Martí 
l’Humà

a les 18 h, a la Doma
Concert: Treure les castanyes del foc. 
Amb Gustavo Them (guitarra), Jordi Mas 
(tenor), Margarita Ponce (castanyoles), 
Cristina Granero (flauta travessera). 
Dins de l’IX edició del circuit de Lied del 
Montseny – Festival de tardor del baix 
Montseny. 
Organitza: La Fàbrica de Lied

DILLUNS 25

a les 12 h, a la plaça de l’Església
Lectura del Manifest contra les violèn-
cies masclistes.
Organitza: Ajuntament de la Garriga 

DIMARTS 26 

a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga - El 
Patronat
Programa Reravera. Mercè Company: 
“Els robots ens faran humans”.
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast 
de la FUMH

DIMECRES 27

a les 7 h, des de l´aparcament de la Sínia 
(amb autocar)
Seguiment de la Ruta del Ter.
Organitza: CEG

de 18.30 h a 19.30 h, al bar del Teatre de 
la Garriga - El Patronat
Vine a la comunitat Happy Care! Xerrades 
de gestió de les emocions per a mares i 
pares. A càrrec de Carol Isla. Aportació: 10 
euros per persona/ 14 euros per parella o 
família. Més informació a carolisla.com. 
Organitza: Carol Isla Happy Care

a les 19 h, a la Sala de Plens
Ple municipal. 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Club de lectura, cicle “Literatura 
catalana feminista”. Llegirem Entre 
dos silencis, d’Aurora Bertrana. Sessió 
moderada per Rosa Solé i la participació 
especial d’Anna Perera, Dra. en Filologia 
Catalana de la Càtedra de Patrimoni 
Literari Maria Àngels Anglada - Carles 
Fages de Climent de la Universitat de 
Girona. 
Organitza: Biblioteca Núria Albó

DIJOUS 28

a les 19 h, a la Sala de Plens
Sessió pública sobre l’Avanç del POUM. 
S’hi presentaran les accions que s’han dut 
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Amelia Tiganus és activista fe-
minista, supervivent i membre 
de Feminicidio.net. Als 17 anys 
va ser captada a Romania, el 
seu país natal, per un proxe-
neta. Després de ser explotada 
sexualment en més de 40 pros-
tíbuls espanyols –ella s’hi refe-
reix com a  “autèntics camps de 
concentració”–, fa cinc anys va 
aconseguir escapar-ne. Ara és 
una de les veus més destacades 
del moviment abolicionista. El 
proper 18 d’octubre oferirà, a 
Can Raspall, la xerrada “Entre 
la pornografía y la prostitución, 
¿cómo vivir sin violencia se-
xual?”.

“L’explotació de la sexualitat femenina s’ha 
convertit en una indústria”

Amelia Tiganus (activista feminista)

De què parlaràs, a la xerrada que 
oferiràs a la Garriga? 
Tot combinant la teoria feminista i 
el marc legal amb un anàlisi crític 

des de l’experiència viscuda i sen-
tida com a experta en prostitució 
i també com a supervivent, des-
granaré els interessos geopolítics 
que hi ha al voltant de legalitzar 
la prostitució a l’Estat espanyol. 
Deixaré al descobert tots els ac-
tors del Sistema Prostitucional i 
analitzaré el paper de la demanda 
en el manteniment de l’explotació 
sexual de dones i nenes, així com 
els efectes devastadors de la por-
nografia sobre la sexualitat i les 
relacions humanes en general. En 
temps de globalització i neolibera-
lisme, l’explotació de la sexualitat 
femenina s’ha convertit en una in-
dústria, una de les més puixants 
del món.

Afirmes que moltes de les dones 
que acaben exercint la prostitu-
ció pateixen les opressions d’una 
societat patriarcal, capitalista i 
racista.
Sense cap mena de dubte la discri-
minació de gènere, classe i raça és 
el factor determinant que empeny 
a servir sexualment els homes 
que – amb l’ajuda i la complicitat 
de l’Estat- no estan disposats a 
renunciar als seus privilegis i que, 
a més, pretenen convertir-los en 
drets i posar el focus en una supo-
sada lliure elecció de les dones per 
ser instrumentalitzades i utilitza-
des com a esclaves sexuals. Això 
suposa una font de riquesa per a 
proxenetes, lleure i diversió per a 
puters i la cosificació, denigració i 
mercantilització de les dones. De 
totes les dones. 

Ho consideres violència.
Aprofitar-se de la situació de vul-
nerabilitat de les dones empobri-

des, migrades i/o racialitzades per 
a satisfer els desitjos patriarcals 
és un crim i és així com s’hauria de 
tractar.

Quin paper creus que hi juga la 
pornografia, en tot plegat?
Péter Szil afirma que la pornogra-
fia és el màrqueting de la prostitu-
ció i hi estic completament d’acord. 
La pornografia fomenta el consum 
de dones i despulla d’humanitat 
les relacions sexuals. Estan fa-
bricant puters i agressors sexuals 
amb l’únic interès de mantenir 
aquesta gran indústria criminal. 
Per mi, la pornografia és la teoria 
en la qual s’eduquen els homes i la 
prostitució és la pràctica i el pont a 
través del qual la violència sexual 
s’expandeix cap a totes les dones 
i nenes. 

Per què creus que la prostitució 
és un debat obert i agitat, també, 
dins dels feminismes?
Fins ara no hem estat capaces de 
tenir un debat honest dins del mo-
viment feminista. A això s’hi suma 
la tergiversació dels propòsits 
abolicionistes, ja que la majoria 
confon el model abolicionista amb 
el model prohibicionista. Això està 
canviant. 

En quin sentit?
Cada dia més dones comprenen 
que l’existència de la prostitució 
impossibilita assolir la igualtat 
real i no estan disposades a accep-
tar que les prostitutes som “les al-
tres”, sinó que som totes les dones 
i que si lluitem per la igualtat ho 
fem per totes nosaltres. També hi 
ha homes que es neguen a complir 
el pacte de masculinitat hegemò-
nica que se’ls imposa. 


