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La Garriga ret homenatge, per vuitè any consecutiu, a 
un dels seus productes més emblemàtics: la botifarra. 
Ho farà els propers 9 i 10 de març en el marc de la Fira 
de la Botifarra 2019, que convertirà el centre el poble en 
l’escenari d’activitats i actes culturals i gastronòmics. La 
inauguració es farà dissabte al matí a la plaça de l’Església 
i comptarà amb la presència de la coneguda cuinera Ada 
Parellada, que oferirà un showcooking basat en tres tapes 
de botifarra. 
Durant tot el cap de setmana, les cansaladeries i els 
comerços de restauració participants crearan tapes i 
degustacions a partir del seu producte de proximitat i 

ELGARRIC  |  opinió dels grups polítics

PDeCAT: “Des de Junts per la Garriga seguim treballant per potenciar, any rere any, la Fira de La Botifarra. Amb l’objectiu de promo-
cionar el nostre municipi i dinamitzar el comerç de proximitat d’una manera sostenible i agrupant els nostres principals actius que ens 
identifiquen com a poble.”
Acord: “La Fira de la Botifarra ha fet una evolució qualitativa amb el pas del temps, com les mateixes botifarres, el modernisme o el 
nostre termalisme. La qüestió és que el poble s’ha de creure la fira i fer-la seva, per tal que faci el salt definitiu que la converteixi en un 
esdeveniment present a l’agenda nacional. Aleshores, la Garriga serà reconeguda, entre d’altres coses, per aquell enclavament on es 
barreja gastronomia, cultura, salut i benestar.”
CUP: “Des de fa uns anys, la portada d’El Garric del mes de març es dedica a la Fira de la Botifarra com a esdeveniment estrella del 
municipi. Paral·lelament, en el marc del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març, s’està consolidant un programa d’activitats femi-
nistes que creiem que mereix ser portada per tal de fer visible la lluita per la igualtat entre homes i dones.”
C’s: “Desear lo mismo que venimos deseando los últimos años y que ya hemos mencionado en este boletín cada mes de marzo: que 
esperemos participen todos los productores locales, que se proyecte esta feria más allá de nuestra comarca y que podamos disfrutarla 
convenientemente.”
PSC: “Seguim apostant per aquesta fira que té un denominador comú molt important per la Garriga: la botifarra. tot i que ens agradaria 
que servís per donar més cabuda al comerç garriguenc i no al comerç de fora del nostre municipi. Aquesta és una assignatura pendent. 
La d’implicar a altres actors del teixit econòmic del municipi.”
SI: “Podríem aprofitar la Fira de la Botifarra per instaurar un premi a la Millor botifarra a l’Estat espanyol.”
ICV: “Un nou any amb la nostra ja tradicional Fira de la Botifarra, una data gastronòmica que serveix per donar a conèixer la Garriga. 
És cert que al mateix temps és esdeveniment lúdic i cultural. Ens agradarà saber, també, que la gent gaudeix i descobreix una Garriga 
per les persones: veïnes, veïns i visitants.”

La Fira de la Botifarra arriba a la 8a edició
La cuinera Ada Parellada inaugurarà l’esdeveniment el proper 9 de març

qualitat. La fira enllaçarà les places de l’Església i Can 
Dachs, i s’estendrà pels carrers Centre, Banys i la plaça de 
Can Dachs amb parades d’artesania i activitats per a totes 
les edats. 
Amb l’objectiu de promocionar el municipi i el seu comerç, 
l’esdeveniment apostarà per tres grans eixos principals: la 
gastronomia, el modernisme i el termalisme. Així, durant 
tota la jornada es faran degustacions, s’organitzaran 
visites guiades pel modernisme garriguenc i es repetirà 
l’experiència de la calderada, en què es couran botifarres 
amb aigua termal. 
Més informació a www.firadelabotifarra.cat.



Ombrejat a la Sínia

A principis de febrer, al parc 
Integra, a l’espai de la Sínia, es 
van instal·lar tres estructures de 
fusta, amb suport metàl·lic, per 
donar ombra a aquesta zona de joc 
i complementar l’acció dels arbres 
que s’hi van plantar l’any passat, 
com a proposta del Pressupost 
Participatiu. Aquest parc va ser el 
primer de Catalunya adaptat a la 
diversitat funcional. 
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breus
L’EMAD bufa les espelmes
L’escola celebra el seu 30è aniversari

L’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD) de la Garriga va celebrar els seus 
30 anys d’història en un acte públic a Can Raspall el passat 8 de febrer. Des 
del centre, es van recordar els inicis d’aquest projecte educatiu i el suport 
que sempre ha rebut per part de l’Ajuntament. Durant tota la setmana es 
van desenvolupar activitats diverses, que van incloure tallers, exposicions, 
conferències i un programa de ràdio

Aquest mes als centres educatius de la Garriga s’hi faran 
les jornades de portes obertes de cara al curs 2019-2020. 
Els horaris de cada centre seran els següents: Escola Giroi, 
18 i 20 de març (de 15 a 16.30 h); Institut Vil·la Romana, 19 
de març (reunió a les 18.30 h i visita) i 23 de març (reunió 
a les 11 h i visita); Escola Pinetons, 21 de març (visita a les 
17 h i reunió a les 18.30 h); Escola Tagamanent, 22 de març 
(reunió a les 17 h i visita); Puiggraciós, 24 de març (reunió 
a les 11 h i visita); Institut Manuel Blancafort, 26 de març 
(reunió a les 18 h i visita) i 30 de març (reunió a les 11 h i 
visita); Sant Lluís, 16 de març (reunió a les 10.30 h i a les 
11.45 h, visita a partir de les 10.30); ISCAT, 8 de març (16 h 
reunió informativa, i visita de 15 h a 16), i SEK Catalunya, 16 
de març (reunió a les 9.30 h, visita a les 10 h). 
El període de preinscripció del segon cicle d’educació 
infantil i d’ensenyament obligatori començarà el 29 de 
març i s’allargarà fi ns al 9 d’abril. La informació es pot 
consultar al web municipal, al web del Departament 
d’Ensenyament i a les cartelleres col·locades als centres 
educatius del poble.
 

Portes obertes a les escoles 
Preinscripcions del 29 de març al 9 d’abril
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Un 8M reivindicatiu, també a la Garriga
Cicle d’actes al voltant del Dia de les Dones 2019

Conèixer les potencialitats

breus

La psicòloga Assumpció Salat 
impartirà, el 27 de març a les 
19 h a Can Raspall, la xerrada 
“Desenvolupem les nostres poten-
cialitats”. Salat és autora de diversos 
llibres, col·labora en mitjans i és 
experta en el desenvolupament de la 
consciència i la saviesa davant la vida 
i les relacions. L’activitat l’organitzen 
conjuntament l’Ofi cina de Català i 
l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament. 

Cap a la manifestació de 8M

El grup Feministes LG convoca una 
trobada a la Torre del Fanal per pre-
parar la vaga feminista i elaborar 
pancartes i materials per assistir a la 
manifestació del 8M a Barcelona, que 
es farà a les 18.30 h i marxarà sota 
el lema “Ens aturem per canviar-ho 
tot. Cap pas enrere”. La trobada es 
farà diumenge 3 de març d’11 h a 14 
h i és oberta a totes les persones que 
hi estiguin interessades.

Jornades  Dones d’Ara

Per seguir denunciant les desigualtats 
per raó de gènere existents en tots 
els àmbits de la societat, des de 
l’Ajuntament –i entitats i col·lectius 
feministes– s’ha programat un cicle 
amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones (8 de març). Una de les propostes 
més destacades és la IX Mostra d’Art, 
que aquest any es dedica a l’artista 
Mireia Sallarès i al seu projecte Las 
muertes chiquitas, que explora la 
sexualitat femenina. S’inaugurarà el 7 
de març a les 20 h a la Torre del Fanal i 
es podrà visitar fi ns al dia 31. 

També s’organitzen actes culturals i de 
sensibilització: un taller de serigrafi a 
feminista (9 de març); l’espectacle 
teatral al refugi antiaeri A l’ombra dels fusells, dones 
que creen història (9 de març); la xerrada “Dona i 
treball”, a càrrec de l’agent d’igualtat M. Eugènia Marín 

(28 de març), i la presentació del llibre Maria-Mercè 
Marçal, una vida, amb la presència de la seva autora, 
M. Lluïsa Julià (30 de març).

Dones d’Ara se suma al 8M amb les se-
ves primeres jornades, que es faran el 
10 de març al matí a la Torre del Fanal. 
Per donar-se a conèixer, l’associació 
oferirà tastets de les activitats que duu 
a terme.  Entre d’altres, organitza ta-
llers de ioga, ioga i criança, meditació, 
pilates, biodansa, zumba i un cercle de 
dones. Més informació al correu elec-
trònic donesdaralg@hotmail.com i al 
web donesdaralagarriga.cat.
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Aquest mes, que cele-
brem el Dia Internacio-
nal de les Dones, fem un 
repàs d’alguns mots que 
val la pena conèixer-los.

HOME- MART
Març és el tercer mes de l’any en el 
Calendari Gregorià i té 31 dies. En el primitiu 
calendari romà era el mes que obria l’any 
fi ns a la instauració del calendari julià, 
quan va passar a ser el tercer mes, després 
de gener i febrer. En llatí es deia martius, 
nom que derivava del déu Mart. 
Mart, Inicialment fou el déu romà de la 
fertilitat i la vegetació, i protector dels 
bovins, però més tard s’associà amb la 
batalla. Els romans veneraven aquest 
déu invocant-lo perquè purifi qués els 
camps i els fes fèrtils, així sacrifi caven en 
el seu honor un cavall per tal d’assegurar 
la fertilitat de les llavors després de la 
sembra de la tardor. Com que era el déu 
de la fertilitat ,més endavant els seus 
festivals se celebraven en primavera.
El símbol del gènere masculí occidental 
actual és un cercle amb una fl etxa i es 
coneix com a “llança de Mart” o “fl etxa 
d’Ares”. És un cercle amb un pal inclinat 
45 graus acabat amb una fl etxa que 
en sobresurt, és una estilització d’un 
escut i una llança, elements amb què era 
representat aquest déu. S’ha suggerit que 
l’arma és un símbol fàl·lic.
En l’antiguitat s’associava el color blanc o 
blau al gènere masculí per les connotacions 
celestes i espirituals.
El mot home i prové de la paraula en llatí 
homo, que signifi ca ésser humà. Hem de 
pensar que partim d’una cultura masclista, 
amb la qual cosa fi ns al segle XIX des 
designava tant a l’espècie humana com al 
gènere masculí de la mateixa manera.

DONA- VENUS
Aquesta paraula ve del llatí domina  i 
signifi ca senyora de la domus, és a dir, 
senyora de la casa.
El símbol femení de la dona està relacionat 
amb la deessa Venus, la deessa romana de 
l’amor i la bellesa. És una fi gura present a 
les civilitzacions antigues i coneguda com 
a Ishtar en la cultura mesopotàmica, Turan 
en l’etrusca i Afrodita a la cultura grega.
No disposem de cap mes de l’any en el 
nostre calendari que representi la deessa 
Venus, associada amb la dona.
El símbol és un cercle damunt d’una creu, 
atribuït als alquimistes i representa 
l’esperit damunt de la matèria. Malgrat tot, 
hi ha qui veu el símbol femení un mirall, 
propi de la deessa.
El color vermell, rosa i el violeta es rela-
cionava amb la dona perquè simbolitzava 
femení, sang i terrenal.

6Presentació de l’avanç del POUM
Sessió informativa al Teatre el proper 7 de març

El procés participatiu per defi nir el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) té una nova cita el 7 de març a les 19 h al Teatre de la Garriga, on es 
presentaran les tres propostes que s’han elaborat a partir de les aportacions de 
la ciutadania i el personal tècnic. La informació també es podrà consultar en una 
exposició a l’Ofi cina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’11 de març al 8 d’abril, i 
en punts mòbils a la via pública: al pavelló de Can Noguera (19 de març, de 16.30 
h a 18.30 h) , a la plaça de can Berga (21 de març, de 16.30 h a 18.30 h) i a la plaça 
de Can Dachs (23 de març, d’11 h a 13 h).
Alhora, s’habilitarà una ofi cina per a consultes amb l’equip redactor, que serà 
oberta les tardes dels dies 11, 18 i 25 de març, i 1 i 8 d’abril (cal cita prèvia). 
Finalment, els dies 25 i 27 de març a les 19 h s’organitzaran tallers deliberatius 
oberts a tothom. Tant per a la cita prèvia com per a la inscripció als tallers, cal 
enviar un correu a poum@ajlagarriga.cat o trucar al 938605289.

Caseta solidària
per a gats

Alumnes del PFI-PIP de Fusta i Moble 
de l’Escola Municipal d’Art i Disseny 
(EMAD) han participat en la iniciativa 
Giving Tuesday, que premia accions 
solidàries a través de les xarxes. 
La seva aportació ha consistit en 
l’arranjament d’una caseta de fusta 
per a una colònia de gats apadrinats 
per Progat. La caseta es troba just al 
costat de l’escola.

Festa dels 
Tres Tombs
L’Associació dels Tres Tombs prepara, 
un any més, la festa dels Tres Tombs. 
Es farà el 31 de març i, a més de la 
tradicional passejada i benedicció 
de carruatges a les 12 h a la plaça 
de l’Església,  inclourà un esmorzar 
popular i un dinar de germanor.
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Cursos per a entitats

breus

Dins les accions de formació que 
l’Ajuntament brinda a entitats i 
associacions, el proper 9 de març 
es durà a terme el curs “Wordpress 
inicial”, pensat per crear pàgines 
web. Més endavant, l’11 de maig, 
tindrà lloc la sessió formativa “Taller 
de captació de fons. Noves formes 
de fi nançament”. Inscripcions a 
participacio@ajlagarriga.cat.

Moviment a la Torre del Fanal

La Torre del Fanal va registrar, el 
2018, un total de 9.395 persones en 
el conjunt de les diverses activitats 
que s’hi van organitzar. D’aquestes, 
1.695 van participar en concerts, 
festes, xerrades i tallers; 3.100 en 
reunions d’entitats; 3.800 en tallers 
de llarga durada, i 800 en exposi-
cions. La Torre del Fanal disposa de 
comptes propis a Twitter i Facebook. 

Taller sobre ús de les TIC

Els pressupostos participatius 
de la Garriga enfi len la seva 
3a edició i es presentaran 
en un acte públic el proper 2 
d’abril a les 19.30 h al Teatre 
de la Garriga. El procés, que 
just comença i que s’allargarà 
fi ns a la tardor, permetrà 
decidir el destí de 200.000 
euros del pressupost municipal 
d’inversions de l’any 2020. 
Les propostes es podran 
fer del 8 al 30 d’abril, tant 
presencialment (a través 
d’urnes i butlletes repartides 
en diversos punts del poble) 
com telemàticament (al web 
pressupostparticipatiu.cat). 
Un cop recollides, s’iniciarà 
la fase de validació tècnica i, 
més endavant, es convocarà 
una jornada participativa 
per escollir les 10 propostes 
fi nalistes que passaran a 
votació. 

El Pla de Prevenció de Drogues i 
Promoció de la Salut C17 organitza 
un taller gratuït sobre el bon ús de 
les TIC en l’àmbit familiar. Es farà 
els dies 20 i 27 de març de 18.30 h 
a 20.30 h al Teatre i la inscripció és 
oberta fi ns al dia 15 (carla@c17.cat).
La formació és gratuïta i oferirà 
acompanyament i orientació en 
l’ambit de les TIC.

Tret de sortida dels pressupostos participatius
200.000 euros en inversions proposades per la ciutadania
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8Pavimentació del
passeig Congost

Més vestidors
a la Pista 2

La pista poliesportiva de Ca n’Illa 
comptarà amb dos nous vestidors, 
que s’ubicaran en dos mòduls pre-
fabricats al costat dels vestidors ja 
existents (que s’estan remodelant). 
Així, l’equipament passarà a tenir 
un total de quatre vestidors, en lloc 
de dos. També s’habilitaran uns 
serveis adaptats a peu de pista .
L’actuació s’inclou dins dels treballs 
de tancament de la Pista 2, que pro-
tegiran l’espai del vent, el fred i la 
pluja i que es preveu que fi nalitzin 
aquest mes de març.

Ja han començat les obres de pavi-
mentació del passeig del Congost, en 
el seu tram comprès entre els carrers 
de Can Noguera i dels Horts. El pro-
jecte, amb una durada prevista de dos 
mesos, donarà continuïtat a la urba-
nització ja existent de la resta del pas-
seig, i ha d’assimilar-se constructiva-
ment al tram que continua en sentit 
nord.  La superfície de l’àmbit d’ac-
tuació, just al costat del riu Congost, 
és de 600 m2. Fins ara el vial només 
tenia una capa de paviment de terra 
compactada.

La Mitja ressegueix els carrers del municipi
Una cursa consolidada i de projecció internacional

Més de 8.000 atletes van omplir els carrers 
del municipi durant la Mitja 2019, que va 
celebrar-se el passat 24 de febrer. Aquest 
any, el kenià Abraham Kiptum va recórrer 
els 21 quilòmetres de la cursa en un temps 
de 59 minuts 58 segons, i es va convertir 
en el segon corredor que ha estat capaç 
de completar la Mitja en menys d’una 
hora. Les millors posicions entre atletes 
de la Garriga van ser les de Sílvia Segura 
(01:21:51) i Jordi Relats (1:12:46).
L’Ajuntament col·labora amb aquesta cursa 
de projecció internacional, que ja suma 33 
edicions, amb una aportació econòmica de 
5.000 euros. També hi van participar prop 
de 1500 persones voluntàries del territori.

breus

Voreres accessibles

Segueixen les obres de millora 
d’accessibilitat a diversos punts 
del municipi. Durant els propers 
dies s’intervindrà en tres punts de 
la carretera Nova: a l’alçada dels 
carrers Impremta, Horts i Figaró. 

El projecte d’asfaltat segueix en 
curs, i durant aquest mes s’han 
completat els treballs a la zona 
de Can Poi (carrers Pere Ballús, 
can Poi del Bosc, avinguda Santa 
Margarida i Onze de Setembre) i 
dels Tremolencs (avinguda dels 
Tremolencs, carrers cirerer i Pou 
i plaça Ibera). Es preveu actuar en 
una vintena de carrers del municipi. 

Segueixen els treballs d’asfaltat
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Adequació i millora de la Pista 1
Un parc infantil a la plaça Anna Ravell 

9

Secció familiar del CEG
Excursions per a joves i infants

breus

La Viladrau-la Garriga, que 
arriba el 17 de març, presenta 
per primera vegada dos recor-
reguts possibles: el tradicional, 
de 31 quilòmetres i amb sortida 
des de Sant Segimon, i un altre 
amb sortida des del Pla de la 
Calma i 22 quilòmetres. Les 
inscripcions seran obertes fi ns 
al 8 de març. Més informació al 
cegarriguenc.org. 

Dos recorreguts a la Viladrau

Duatló familiar 2019

Ja són obertes les inscripcions al 
5è Duatló familiar de les Tortu-
gues, que se celebrarà el proper 
6 d’abril. La prova és una opor-
tunitat per gaudir d’una jornada 
esportiva en família, i les places 
són limitades. Més informació a 
lestortugues.cat o al correu
duatlofamiliarlagarriga@gmail.com. 

El Centre Excursionista 
de la Garriga (CEG) 
ha reactivat  la seva 
secció familiar, pensada 
per apropar infants i 
joves a les activitats de 
muntanya i natura. Des 
de l’entitat s’organitzaran 
sortides mensuals, tant 
per l’entorn de la Garriga 
com per altres indrets 
més allunyats, on el 
desplaçament es farà en tren o en vehicles propis.
Des de l’entitat es vol intentar que la majoria d’excursions siguin aptes per a 
infants de 4 i 5 anys, i en algunes de les sortides es plantejaran dos recorreguts 
(un de curt i un de llarg) perquè cada família s’adapti al que més li convingui, 
segons les edats de les criatures.
La primera sortida de la renovada secció familiar del CEG tindrà lloc el dia 3 de 
març. Més informació al bloc secciofamiliar.blogspot.com i al correu electrònic  
cegfamiliar@gmail.com. 

Amb l’objectiu de millorar l’estat i els serveis de la Pista 1, l’Ajuntament ha iniciat 
les obres d’adequació d’aquest equipament esportiu.  El projecte preveu l’enderroc 
de la tanca metàl·lica que delimita la pista per la part superior, a l’alçada del 
carrer Pere Ballús, que es troba molt malmesa. Se substituirà la grada d’aquest 
cantó sud, molt degradada i amb poca visibilitat, per deixar pas a una zona verda 
amb alzines que s’enfi larà fi ns a tocar de l’escola Puiggraciós. Pel que fa a la 
grada del costat est, es netejarà i se’n milloraran els acabats.
Durant les obres també es crearà un parc infantil a la petita plaça Anna Ravell, 
al sector oest, de la qual es duplicarà la superfície. El parc comptarà amb dues 
zones de jocs: una per a infants de fi ns a 3 anys, i una altra per a nens i nenes 
de 3 a 12 anys. Finalment, també es pavimentarà amb asfalt l’aparcament, i s’hi 
pintaran les places. Els treballs tindran una durada aproximada de 4 mesos. 

Èxit de la xerrada educativa

Prop de 250 persones van as-
sistir el 20 de febrer a la con-
ferència sobre normes i límits 
de la pedagoga Eva Bach, que va 
omplir el Teatre. La xerrada  la 
impulsava l’Espai de Debat Edu-
catiu, una iniciativa de les AMPA 
i l’Ajuntament. 



breus
Cicle Joves Intèrprets

Alumnes de l’Escola Municipal de 
Música (EMM) oferiran concerts 
dins del XV Cicle de Joves intèrprets. 
També hi participarà l’Orquestra de 
Corda de Granollers, que el 15 de 
març actuarà a l’Auditori de l’EMM.  
El dia 26 el cicle dedicarà un con-
cert a Narcisa Freixas, a la plaça 
que duu el seu nom. Altres con-
certs seran Les nostres orquestres 
(12 d’abril); Les nostres cambres (8 
d’abril) i Cloenda amb la Saligarda 
(24 de maig).
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Autopréstec a la Biblioteca

La Biblioteca Núria Albó ja té dis-
ponible el servei d’autopréstec, que 
permet a les persones usuàries dur 
a terme les gestions de préstec, 
reserves i retorn de documents. 
La màquina d’autopréstec es tro-
ba a l’entrada de l’equipament i 
presenta un funcionament senzill 
a través d’un lector de RFID (Radio 
Frequency Identifi cation) i una  pan-
talla tàctil que indica els diferents 
passos que cal seguir.

Rua de Carnaval 2019
La festa de les disfresses arriba el 2 de març

El Passeig serà el punt d’inici de 
la desfi lada de carrosses i les 
comparses del Carnaval 2019, que 
se celebrarà el proper dissabte 2 
de març. El recorregut començarà 
a les 17.45 hores al davant del 
Teatre de la Garriga, i seguirà pels 
carrer Vinyals, Banys, Samalús, 
Ntra. Senyora de la Salut, plaça 
de les Oliveres, Cardedeu, Sant 
Ramon i Calàbria, fi ns arribar a la 
plaça de l’Església, on els grups 
faran les seves actuacions. El jurat 
atorgarà un total d’onze premis en 
diverses categories, i la comparsa 
guanyadora serà l’encarregada de 
fer el pregó l’any 2020. 
L’enterrament de la sardina i la 
crema del Rei Carnestoltes tindran 
lloc el 6 de març a les 17.15 h a la 
plaça de l’Església, on hi haurà 
animació infantil i una xocolatada.

Judit Neddermann, al Teatre
9a edició del cicle Terra de Sons

El cicle Terra de Sons, organitzat per la Gatzara en col·laboració amb l’Ajun-
tament, porta a la Garriga un grapat de propostes musicals. Una d’elles és el 
concert de la cantautora Judit Neddermann, que el 23 de març presentarà el 
seu darrer disc –Nua (Satélite K, 2018)– al Teatre.  Durant el concert, i com a 
activitat complementària, s’oferirà un taller infantil per a nens i nenes de 3 a 12 
anys (inscripcions a info@teatrelagarriga.cat).
En la seva 9a edició, 
el programa del Te-
rra de Sons també 
inclourà les actua-
cions d’Andreu Valor i 
Ricky Gil (16 de març, 
capella del Passeig); 
Miquel Pujadó i Pep 
Burgoa (30 de març, 
Can Raspall); Jana 
Sirés i Albert Freixas 
(6 d’abril, Can Ra-
mos), i Ivette Nadal 
i Fran Cuspinera (13 
d’abril, la Doma).  
Més informació a 
l’agenda d’aquest 
butlletí.  

Els titelles de Guillem Albà

El 10 de març a les 17.30 h la 
companyia l’Estaquirot presenta 
al Teatre de la Garriga L’aventura 
d’avorrir-se, un espectacle de ti-
telles  per a nenes i nens a partir 
de tres anys dirigit per l’artista Gui-
llem Albà. Les entrades ja es poden 
comprar a teatrelagarriga.cat, amb 
un descompte en el preu original.



11Curs de 
monitoratge
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Ampliació de 
l’Asil Hospital

L’Asil Hospital de la Garriga am-
pliarà les seves instal·lacions amb 
un nou edifi ci, actualment en cons-
trucció, que s’ubicarà a la canto-
nada dels carrers Caritat i Consell. 
L’espai acollirà les sales de con-
vivència i de fi sioteràpia, així com 
altres zones comunes. També s’hi 
crearan noves habitacions i s’incre-
mentarà el nombre de places per 
a residents (actualment el centre 
en té 123, i després de l’ampliació 
en tindrà 154). Les obres van co-
mençar la passada tardor i és pre-
vist que acabin a fi nals d’aquest 
2019. En una segona fase, es preveu 
transformar l’antiga planta baixa de 
l’edifi ci antic (coneguda com a plan-
ta groga) en un bar-cafeteria.

Ruta per tastar la Garriga
Es basa en el llibre La Garriga: una història entre fogons

breus

Donació de sang

El divendres 8 de març la unitat 
mòbil del Banc de Sang i Teixits 
s’instal·larà al CAP de la Garriga per 
dur a terme una nova campanya de 
donació de sang. Les donacions es 
podran fer de 16 a 21 hores.

Orientació en economia social

La Garriga compta amb un espai 
d’assessorament sobre cooperati-
visme i economia social i solidària. 
Es tracta del PuntCoop, un servei 
gratuït amb personal de l’Ateneu 
Cooperatiu del Vallès Oriental. Cada 
dos dimarts a la Torre del Fanal. Més 
info a info@ateneucoopvor.org o al 
telèfon 693 827 770. 

L’Ajuntament posa en marxa un nou itinerari que 
vol donar continuïtat a la recerca en història i 
cultura de l’alimentació publicada per Marta Ruiz 
el 2017 sota el títol La Garriga: una història entre 
fogons. Receptes que parlen d’un poble.  
La nova ruta, anomenada “Els camins del 
menjar. La transformació de la Garriga a través 
de l’alimentació”, passarà per espais històrics i 
actuals de la Garriga vinculats a la producció i al 
comerç local d’aliments. L’objectiu és mostrar 
les transformacions en el consum alimentari i 
la diversitat de maneres d’alimentar-se de les 
persones que han viscut i viuen al poble.
La ruta, que formarà part de l’oferta del Centre de 
Visitants, s’estrenarà el 27 de març a les 17 h, en 
una prova-pilot que comptarà amb el guiatge de 
l’autora. 
Les places són limitades i les inscripcions es poden 
fer a info@visitalagarriga.cat o al 610 47 78 23. 

La botiga de cal Matador, al carrer Banys 86, a fi nals dels anys 60. 
Foto cedida per Neus Marrodan.

El Casal de Joves, a través del Punt 
d’Informació Juvenil, organitza el curs 
de monitoratge, que s’impartirà en-
tre els mesos d’abril i maig. El curs 
consta d’una part teòrica, de 100 ho-
res presencials, 25 virtuals i 25 més de 
memòria, i d’una part pràctica de 160 
hores. 

La formació està reconeguda per la 
Direcció General de Joventut de la Ge-
neralitat i, un cop superada, dóna dret 
a obtenir el diploma i el carnet de mo-
nitor o monitora d’activitats de lleure 
infantil i juvenil. Té un preu de 210 eu-
ros, les places són limitades i les ins-
cripcions ja són obertes. 

Més informació al Casal de Joves i  al 
correu lgterritorijove@gmail.com. 
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El masclisme no és una
opinió, és un mode de 
vida que mata

Ens pensàvem que les properes 
eleccions eren les municipals i 
europees del mes de maig, però 
el president espanyol ens ha do-
nat la sorpresa i ha aportat un 
nou divertimento a la vida política: 
eleccions a Cortes Generales del 
reino.
Cal dir que el president Sánchez 
no s’ha estalviat d’imputar aques-
ta convocatòria d’eleccions a la 
decisió d’ERC de tombar la pro-
posta de pressupostos de l’Estat, 
argumentant que ERC avantposa 
el procés i la independència al 
benestar dels ciutadans i les ciu-
tadanes de Catalunya.
Abans que res, perquè quedi 
clar: ERC entén la independència 
com a mitjà –no pas objectiu– per 
aconseguir el benestar de tots i 
totes (per cert, no només catalans 
i catalanes). Però és que no han 
entès res del que els estem propo-
sant. El PSOE pensava que vam 
abonar un canvi de president i ja 
està? Un canvi de partit i prou? Ho 
vam notar de seguida amb el re-
torn d’en Josep Borrell.
No era això, és clar que no. El que 
preteníem era un canvi general 
en la manera de fer les coses, i 
resulta que els pressupostos no-
més han posat al descobert que 
el president Sánchez ha preferit 
triar el ranci espanyolisme en front 
d’una opció de valentia, acos-
tant-se a posicions profundament 
democràtiques. Ha buscat el relat 
que li doni una victòria que sap, 
és estèril, davant l’ultradreta. De 
debò creia que podia demanar 
que el partit de qui en té el presi-
dent empresonat i la secretària ge-
neral a l’exili, li voti els comptes? 
Uns pressupostos que, per cert, 
ja venien prèviament tombats per 
dictàmens de la Unió Europea?
I creu que amb els pressupostos 
tombats, efectivament ja no té al-
tre remei que convocar eleccions. 
Oblida que, seguint la pràctica de 
bon govern que va iniciar amb la 
modifi cació del sou mínim inter-
professional, que vam aplaudir, 
també hauria pogut retirar tots els 
recursos injustos del govern del 
PP sobre les lleis socials aprova-
des pel Parlament de Catalunya, 
derogar la ley mordaza, engegar 
una reforma laboral justa...
Ha optat per acabar-ho. Veurem si 
segueix, a nosaltres en el diàleg 
ens hi trobarà.

En el marc del 8 de març, Dia In-
ternacional de les Dones, volem 
seguir conscienciant de la impor-
tància del feminisme. Entenem el 
feminisme com una pràctica i lluita 
vers la llibertat, la igualtat, la justí-
cia i la no discriminació, ni explota-
ció de les dones pel fet de ser-ho. 
Un feminisme que s’ha de practi-
car dia a dia i en totes les esferes 
de les nostres vides: feina, famí-
lia, espais d’oci, relacions, espais 
polítics, etc. Perquè el masclisme 
no és una opció a respectar com 
si d’una opinió més es tractés, ni 
és una broma fora de lloc, ni una 
acció justifi cable amb un «no n’hi 
ha per tant»: és una manera d’en-
tendre el món i de viure, que dis-
crimina a una part molt important 
de la nostra societat: el 51%, com 
a mínim.
I les discriminacions es reproduei-
xen en molts àmbits i amb moltes 
formes: quan ens marquen al néi-
xer amb arracades o colors; quan 
veiem que l’èxit és més fàcil quan 
és dels homes: líders polítics, es-
portistes d’elit, noms de carrers, 
etc; quan els índex d’assetjament, 
precarietat i pobresa sempre 
s’agreugen quan parlen de les 
dones; quan es facilita competir 
enlloc de cooperar; tot això que 
expliquem no és pas una opinió, 
sinó dades. Són les coses que 
fem aquí, on vivim.
Les desigualtats, siguin discreta 
o descaradament, es multipliquen 
a cada àmbit de la nostra vida i 
aprofundeixen en les diferències. I 
les diferències acaben esdevenint 
desigualtat per desgràcia però no 
pas per casualitat.
Així, encoratgem a totes aquelles 
persones que vivim a la Garriga a 
plantar cara a aquestes quotidia-
nitats masclistes que reforcen les 
desigualtats. També emplacem a 
fer dels nostres carrers, bars, es-
coles, negocis, equipaments, etc, 
espais on les nostres pràctiques, 
subtils o descarades, construeixin 
la igualtat entre totes i tots, i no la 
desigualtat.

Amb la 8a Fira 
de la Botifarra, seguim 
fent poble 

La Fira de La Botifarra arriba en-
guany a la seva 8a edició.

Des de Junts per la Garriga tenim 
molt clar que el que ens ha per-
mès, després de tantes edicions, 
consolidar aquesta fi ra, ha estat 
l’objectiu compartit de treballar 
junts per promocionar el nostre 
municipi i dinamitzar el comerç de 
proximitat. Els productors locals, 
els restauradors, els comerciants, 
les entitats i en defi nitiva, la capa-
citat col·lectiva que ens defi neix 
com a poble, són el millor aval per 
tal de que la fi ra és converteixi, 
any rere any, en referent gastronò-
mic i cultural del País.

Gastronomia, modernisme, terma-
lisme, cultura i patrimoni, fan que 
aquesta fi ra agrupi els principals 
actius del nostre poble, i ens per-
meti gaudir, dins del Parc Natural 
del Montseny, de la millor botifarra 
del món, la botifarra de la Garriga.

Des de el nostre grup municipal, 
seguirem treballant per garantir 
aquesta tasca conjunta, que posa 
en valor, el nostre principal actiu 
gastronòmic, i ho fa, respectant 
els processos artesans tradicio-
nals, garantint un producte sos-
tenible, quilòmetre zero i de molta 
qualitat.
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Ara que la legislatura va 
esgotant-se. Part I

Defensa del territori i
bona accessibilitat

La legislatura va tocant al seu fi -
nal. Ho hauran notat un any més 
vostès per la quantitat d’obres 
que hi ha en marxa per diferents 
indrets del nostre poble. Algunes 
d’elles segurament no prioritàries, 
d’altres, que podent haver-se rea-
litzat abans, només les veiem ara; 
i altres que s’han fet malament i 
tard amb retards que afecten la 
ciutadania. S’acaba una legis-
latura marcada pel “Procés”. En 
efecte, més de 30 mocions sobre 
temes del Procés han estat pre-
sentades en el Ple Municipal al 
llarg d’aquests gairebé 4 anys pels 
partits independentistes. Manifes-
tacions convocades i encoratjades 
pels canals ofi cials de l’Ajunta-
ment en un clar exercici per part 
del govern municipal d’utilització 
amb interès partidista per sobre 
de la desitjada neutralitat institu-
cional. Els viatges de l’Alcaldessa 
a tot acte independentista que es 
preï (Waterloo inclòs)... i podríem 
seguir fi ns Nadal amb tota aques-
ta pèrdua d’esforços en una cosa 
tan irreal com per res relacionada 
amb la política municipal que és el 
“Procés”.
Això ha provocat tres anys i mig 
de govern en mode “dia que passa 
any que empeny”, on temes com 
el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) no s’ha fi na-
litzat, on la primera fase de Can 
Luna estarà enllestida a les aca-
balles d’aquesta legislatura sen-
se que el govern municipal tingui 
previst res més per aquesta zona. 
Seguim sense resoldre els pro-
blemes de mobilitat del municipi 
(entre ells l’aparcament en moltes 
zones de la Garriga, no només del 
centre), el desenvolupament dels 
polígons industrials o l’aposta per 
l’ocupació de qualitat. La política 
d’habitatge ha estat tan nul·la com 
estèril (només cal veure l’escas-
setat d’habitatge social), els horts 
urbans segueixen en un calaix... 
En defi nitiva tantes coses per fer 
abandonades en favor de la prio-
ritat del govern municipal que ha 
estat tapar-ho tot amb estelades 
i llaços grocs. Però com que això 
no era sufi cient, ara ens trobem 
en aquest marasme d’obres que 
esmentàvem al principi amb un tuf 
d’electoralisme asfi xiant fetes des 
de la improvisació evidentment. 
Fora bo que el 26 de maig tothom 
prengui nota a l’hora de votar con-
tinuïtat o canvi.
El mes vinent continuarem repas-
sant i analitzant la legislatura.

Aquests darrers temps, a la Garri-
ga, s’han produït fets signifi catius 
per tenir en compte les persones 
per davant dels interessos espe-
culatius i les difi cultats de mobili-
tat.
Ens referim d’una banda al pro-
jecte d’urbanització de terrenys 
forestals a l’indret “El Torrent de la 
Mesquita” on es vol construir una 
pila de cases en un espai natural 
a tocar del límit del Parc del Mont-
seny. L’objectiu d’aquesta pro-
moció és per raons especulati-
ves i de guany particular, sense 
que serveixi per contribuir a la 
promoció d’habitatge social.  
Destrucció d’espais naturals per 
benefi ci privat. Ara aquest projec-
te està aturat ja que l’Ajuntament 
ha denegat la llicència però cal-
drà estar atents per si es reactiva. 
Per això nosaltres hem demanat 
suport al nostre grup Catalunya 
en Comú del Parlament de Cata-
lunya. 
D’altra banda dins la nostra con-
tínua reivindicació de millora de 
l’accessibilitat vam reclamar que 
l’equip de govern senyalitzés ade-
quadament un espai per l’estacio-
nament puntual de cotxes davant 
l’Asil Hospital. Ho hem aconseguit 
i actualment hi ha una correcta se-
nyalització, creiem també que és 
necessari que tot el carrer de la 
Doma, com altres carrers, passin 
a ser de prioritat per vianants.
Molta feina hem de seguir fent 
per demanar que la millora de la 
qualitat de vida del nostre municipi 
sigui òptima. Nosaltres seguirem 
fent-ho.

L’Ajuntament de la Garriga, ha 
denegat el projecte de desenvo-
lupament de la Unitat d’Actuació 
de Can Poi. Aquesta setmana a la 
Junta de Govern, es desestimava 
aquest Pla Parcial per una sèrie 
de mancances.
En els darrers plens i comissi-
ons d’urbanisme s’ha parlat molt 
d’aquest tema, posant una alarma 
social entre els veïns i veïnes de 
la zona i també de la resta del mu-
nicipi.
El Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal actual, preveia la cons-
trucció d’habitatge residencial a 
la zona boscosa de Can Poi i el 
Torrent de la Mesquita. Durant 
aquests anys, els promotors han 
fet insinuacions de poder desen-
volupar aquesta zona urbanística, 
presentant projectes en algun mo-
ment, tot i que aquests projectes 
havien estat rebutjats tant per 
Urbanisme de la Generalitat, com 
des dels serveis tècnics i jurídics 
de l’Ajuntament, per unes man-
cances que els promotors no van 
presentar.
En l’últim cas passa el mateix i 
existeix mancança documental i 
alguna defi ciència, que ha fet que 
es denegués aquest projecte i 
quedés aturada qualsevol intenció 
de construir a Can Poi.
Des del nostre grup municipal, da-
vant de la pregunta del públic as-
sistent, ens vam mostrar, val a dir, 
com la resta de partits polítics del 
consistori, contraris al desenvolu-
pament d’aquest projecte.
Per què no hem fet soroll amb 
aquest tema? Doncs per un motiu 
que considerem molt important. 
Hem volgut esperar als informes 
tècnics i als estudis de l’equip de 
professionals municipals de l’àrea 
d’urbanisme i dels serveis tècnics.
En un tema tan important com és 
aquest desenvolupament, ente-
nem que qualsevol manifestació 
política no ajudava en res i podia 
entorpir el treball que s’estava 
duent a terme. Preferíem esperar 
veure aquests informes tècnics i 
no fer publicacions en xarxes so-
cials, que en certa manera podria 
generar alarmisme a la ciutadania.
Ara haurem d’esperar als resul-
tats de l’Avanç Pla Urbanístic, per 
veure quines propostes tenim per 
a transformar la Garriga i on els 
garriguencs i garriguenques hem 
de participar de forma activa per 
poder dibuixar la Garriga del futur.

Ja està confi rmat, el 28 d’abril de 
2019 hi haurà “Elecciones Gene-
rales”. Per desgràcia els catalans 
seguirem formant part d’Espanya, 
i per tant estem convocats a anar 
a votar. Cada català té dret a fer 
el que cregui convenient aquell 
dia, anar a votar o no anar-hi. El 
que no hi ha dret és que els partits 
catalans, un cop més, no estiguin 
a l’alçada de les circumstàncies i 
siguin incapaços de fer una can-
didatura unitària al Congreso. Si 
ni en aquestes circumstàncies, en 
ple procés judicial contra els mem-
bres del Govern i contra els presi-
dents d’Òmnium i l’ANC, no som 
capaços de demostrar a tothom 
que els catalans, quan convé, po-
dem estar units, res té sentit.
Fins i tot el coordinador general 
d’EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha ofert 
als partits catalans una candidatu-
ra unitària. Els de sempre  ja s’han 
afanyat a sortir corrents a dir que 
NO, que ells aniran sols. Quina 
pena i quina vergonya. Com sem-
pre, posen per davant els interes-
sos del seu partit als del país, un 
altre cop es veuen guanyadors. 
En el moment actual: amb el Ju-
dici del procés on els processats 
s’enfronten a molts anys de pre-
só, amb també el desemmasca-
rament de la societat espanyola, 
on tornen a afl orar els tres partits 
d’extrema dreta, demostrant que a 
Espanya el feixisme mai ha estat 
derrotat i hi és molt present, amb 
una EU que veta conferències 
dels presidents de la Generalitat 
al parlament europeu, si ara no és 
el moment d’anar junts els cata-
lans, probablement ens mereixem 
el que tenim. Perquè aquest par-
tit que es nega per sistema a fer 
llistes úniques, també està format 
per unes bases que ha de ser gent 
que viu la realitat que vivim tots, 
gent que no hauria d’estar conta-
minada per les elits del seu partit!!! 
Que no ho veieu? Que no sentiu el 
que us demana el poble? Que no 
veieu que fi ns i tot els bascos us 
ho diuen? Aquest era el moment 
que els partits catalans implicats 
en un procés al no-res, implicats 
en el desànim general dels darrers 
mesos dels catalans independen-
tistes... Ara era el moment de re-
cuperar la credibilitat davant el 
vostre poble. 

Eleccions Generals 
28 d’abril de 2019

Sobre la Denegació del
Projecte de Can Poi
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DIVENDRES 1

a les 18 h, al Casal de Joves
Taller de maquillatge fantàstic
Inscripció alCasal de Joves (610 169 297 i 
lgterritorijove@gmail.com)
Organitza: Casal de Joves
a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Story Time amb Kids & Us
Organitza: Biblioteca Núria Albó i 
Kids & Us

Dissabte 2

de 9 h a 14 h, a la plaça Can Dachs
Fira Alternativa 
Organitza: Art-Aliment10 i Regidoria de 
Comerç i Emprenedoria
a les 12 h, al pàrquing de la Doma 
Visita teatralitzada a la Doma: “L’Arxiu 
de Pedra”. Places limitades. Informació i 
preus: info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants
a les 12 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte: “La batalla d’en 
Carnestoltes”, a càrrec d’Albert Estengre.
Organitza: Biblioteca Núria Albó
a les 17.45 h, davant del Teatre de la 
Garriga – El Patronat
Carnaval. Recorregut: Teatre de la Garriga 
– El Patronat, carrers Vinyals, Banys, 
Samalús, Nostra Senyora de la Salut, 
plaça de les Oliveres, Cardedeu, Sant 
Ramon i Calàbria, fins arribar a la plaça de 
l’Església.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Diumenge 3

de les 10 h a les 14 h, al carrer Centre
Garrigangues
Organitza: ASIC
d’11 h a 14 h, a la Torre del Fanal 
Preparem la mani!
Organitza: FeministesLG i Àrea d’Igualtat
de 16 h a 20 h, a la Torre del Fanal
Jocs de Taula
Organitza: Jocs de taula Vallès Oriental

Del 4 al 25

a la Biblioteca Núria Albó
Exposició “El Retorn de la Llúdriga les 
conques del Besòs i La Tordera”
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Àrea de 
Medi Ambient

Dilluns 4 

a les 19 h, a la Torre del Fanal
Cercle de Dones. Qüestió d'actitud! a 
càrrec de Roser Farràs.
Inscripcions prèvies a donesdaralg@
hotmail.com o al telèfon 670 37 79 76
Organitza: Dones d'Ara la Garriga

Dimarts 5 

a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga-
El Patronat
Conferència de Roser Capdevila: “La 
nena que volia dibuixar. Petits records de 
postguerra”
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast 
de la FUMH

Dimecres 6

a les 8 h, des de l’aparcament de la Sínia
Matinal circular per la part sud-oest de la 
Garriga 
Organitza: CEG
a les 10.45 h, al Gimnàs de l'Institut Vil·la 
Romana
Inici taller d'iniciació a Break Dance (pati)
Organitza: Shadow Move
a les 17.15 h, a la plaça de l’Església
Enterrament de la sardina i crema del rei 
Carnestoltes. 
Animació infantil i xocolatada.
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Story Time: Hora del Conte en anglès! “Mr.
Bear Can’t Sleep”, a càrrec de Cambridge 
School.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dijous 7

a les 19 h, al Teatre de la Garriga El 
Patronat
Sessió informativa sobre l’avanç del 
POUM
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
“English at the Library”: conversa en 
anglès. Xerrada: “Anne Frank and the 
power of words”
Organitza: Biblioteca Núria Albó
a les 20 h, a la Torre del Fanal
Inauguració de la IX Mostra d’Art del Dia 
de les Dones, dedicada a Mireia Sallarés i 
la seva obra Las muertes chiquitas. Es pot 
visitar fins al 31 de març.
Organitza: Àrea d’Igualtat 
horari a determinar, a la Biblioteca Núria 
Albó
Espectacle musical: “Problemas versus 
rarezas”, a càrrec de La Rateta & El 
Sobrino.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dissabte 8 

de 16 h a 21 h, al CAP
Campanya Donació de sang
Organitza: Banc de Sang i Teixits
a les 20 h, a la Sala Andreu Dameson
Inauguració de l’exposició “Fusta d’ar-
tista”,  d’Evelí Adam. Fins al 24 de març. 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dissabte 9 i diumenge 10

Fira de la Botifarra 
Podeu consultar tota la programació a
firadelabotifarra.cat

Dissabte 9

de 9.30 a 10.30 h, a l’Escola Municipal 
d’Educació 
Formació “Wordpress inicial per a
entitats”
Organitza: Ajuntament de la Garriga 
a les 10.30 h, al Casal de Joves
Taller de serigrafia feminista
Inscripció prèvia al Casal de Joves
Organitza: Les NSP (Noies i nois Sense 
Prejudicis) i Casal de Joves
a les 10 h, des de Can Raspall 
Visita guiada: “El Modernisme de la 

Burgesia. Arquitectura, aigua i jardins”. 
Informació i preus: info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants
a les 12 h, al Refugi de l’estació 
Visita guiada: Refugi antiaeri de l’estació. 
Nova museografia. Places limitades. 
Informació i preus: info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants
a les 20 h, al Refugi de l’estació 
Espectacle teatral: A l’ombra dels fusells. 
Dones que creen història. Commemoració 
del bombardeig de la Garriga. Places 
limitades. Informació i preus: 
www.teatrelagarriga.cat
Organitza: Àrea de Patrimoni i Àrea
d’Igualtat

Diumenge 10

a les 6 h, des de l’aparcament de la Sínia
6a etapa GR11 Català: Maçanet de 
Cabrenys - Albanyà . Organitza: CEG
de 10 a 14 h, a la Torre del Fanal
I Jornades Dones d’Ara
Més informació a donesdaralg@hotmail.
com o al telèfon 670 37 79 76
Organitza: Dones d'Ara La Garriga
a les 17 h, a la Torre del Fanal
Formació criança. Saviesa remeiera: 
plantes i aliments que curen, a càrrec de 
José Herrero, naturòpata i homeòpata. 
Inscripcions a donesdaralg@hotmail.com 
o al telèfon 670 37 79 76
Organitza: Dones d'Ara la Garriga
a les 17.30 h, al Teatre de la Garriga – 
El Patronat
L’aventura d’avorrir-se. Espectacle de 
titelles.
Organitza: Teatre de la Garriga – 
El Patronat

Dilluns 11

a les 19 h, a la capella de les Franciscanes
Xerrada “L'Alemanya de Haendel. La 
infantesa i el viatge de formació a Itàlia”. 
Cicle dedicat a Georg Friedrich Haendel, a 
càrrec de Joan Vives. 
Organitza: Associació El Pou Calent
a les 19 h, a la Biblioteca Núria Albó
“Llegim el Teatre” – Club de Lectura: “Èdip 
Rei”, de Sòfocles. Sessions moderades per 
Francesc Viñas, professor de Literatura.
Places limitades. Més informació, a la 
biblioteca.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dimarts 12

a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga -
El Patronat
Conferència de Rafael Ruiz de Gauna: 
“Realitat i reptes del 3r sector”
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast 
de la FUMH

Dimecres 13

a les 8 h, des de l’aparcament de la Sínia
Matinal circular per Cànoves i 
Samalús  
Organitza: CEG
a les 18 h, Casal de Joves
Inici "Els dimecres: ens trobem per 
fer música". Porta el teu instrument i 
improvisem!
Organitza: Casal de joves i Killian Aubà

DISSABTE 2

DIUMENGE 3

DEL 4 AL 25

DILLUNS 4

DIMARTS 5

DIMECRES 6

DIJOUS 7

DISSABTE 8

DISSABTE 9 I DIUMENGE 10

DISSABTE 9

DIUMENGE 10

DILLUNS 11

DIUMARTS 12

DIMECRES 13



15ELGARRIC  |   l’agenda

Dijous 14 

a les 19.30 h, a la Torre del Fanal
IV Cicle de Salut i Convivència: 2a Xerrada. 
"Benestar per a què...? Per estar bé...?", 
a càrrec de Carmen Mesa, assessora de 
Salut personal i laboral
Organitza: La Torre del Fanal

Divendres 15 

a les 20 h, a l’Auditori EMM
Concert Cicle Joves Intèrprets. Orquestra 
de corda de Granollers.
Organitza: EMM
a les 20 h, a la Biblioteca Núria Albó
“Leonard Cohen a la Biblioteca”, a càrrec 
del músic Àlex Torío.
Concert-xerrada sobre la vida i l’obra del 
poeta i cantautor.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dissabte 16

a les 20 h, a la Capella del Passeig
Andreu Valor i Ricky Gil. 9a edició del 
cicle Terra de Sons
Organitza: La Gatzara
a les 20 h, al Teatre de la Garriga – 
El Patronat
Humor i hòsties. Mal Martínez
Organitza: Teatre de la Garriga – 
El Patronat

Diumenge 17

a les 5.30 h i a les 6.30 h, des de l’aparca-
ment de la Sínia
Travessa Viladrau-la Garriga. Inscripcions 
fins al 8 de març al CEG o a la web de la 
FEEC.
Organitza: CEG

Dilluns 18

a les 19 h, a la capella de les Franciscanes
Xerrada “L'Anglaterra de Haendel. 
Context musical. L'òpera i la fama”. 
Cicle dedicat a Georg Friedrich Haendel, a 
càrrec de Joan Vives. 
Organitza: Associació El Pou Calent
a les 20 h, a la Biblioteca Núria Albó
Xerrada sobre l’òpera “La Gioconda”, 
d’Amilcare Ponchielli. A càrrec de Pol 
Avinyó, l’especialista en òpera del Gran 
Teatre del Liceu. Activitat vinculada a 
la sortida al Liceu organitzada pel dia 1 
d’abril. Més informació a la Biblioteca.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dimarts 19 

a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga El 
Patronat
Conferència d’Anna Maluquer: “Mossèn 
Cinto Verdaguer”
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast 
de la FUMH

Dimecres 20

a les 8 h, des de l’aparcament de la Sínia
Matinal circular per la part nord de la 
Garriga 
Organitza: CEG
de 18.30 h a 20.30 h, a la sala altell del 
Teatre

Taller per a pares i mares sobre el bon ús 
de les TIC en l’àmbit familiar
Inscripcions a carla@c17.cat
Organitza: Pla C17 
a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Club de Lectura: “El fantasma de l’òpera”, 
de Gaston Leroux 
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dijous 21

a les 17 h, al Punt d'Informació Juvenil
Inici inscripcions als cursos de Cambrers/
es i de Cangurs
Organitza: Punt d'Informació Juvenil

Dissabte 23 

a les 20 h, al Teatre de la Garriga – 
El Patronat
Judit Neddermann presenta “Nua”. 9a 
edició del cicle Terra de Sons
Organitza: Teatre de la Garriga – 
El Patronat i La Gatzara

Diumenge 24

a les 8 h, des de Can Queló
Sortida caminada matinal 
Organitza: CEG

Dilluns 25 

a les 19 h, a la capella de les Franciscanes
Xerrada ““Haendel i l'oratori: la madu-
resa”. Cicle dedicat a Georg Friedrich 
Haendel, a càrrec de Joan Vives. 
Organitza: Associació El Pou Calent
a les 19 h, al hall del Teatre
Sessió deliberativa sobre l’avanç del POUM
Cal inscripció prèvia 
(poum@ajlagarriga.cat o 938605289). 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dimarts 26

a les 17.30 h, a la plaça Narcisa Freixas
Concert Homenatge a Narcisa Freixas
Organitza: EMM
a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga –
El Patronat
Conferència de Salvador Jover: “Present i 
futur d’Europa”
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast 
de la FUMH

Dimecres 27 

a les 7 h, des de l’aparcament de la Sínia
Excursió a Capafonts (caminada circular 
sector llevant de les muntanyes de 
Prades) 
Organitza: CEG
A les 17 h, des del Centre de Visitants
Ruta guiada “Els camins del menjar. La 
transformació de la Garriga a través de 
l’alimentació”, a càrrec de Marta Ruiz. 
Inscripcions a info@visitalagarriga.cat o al 
610 47 78 23. 
Organitza: Ajuntament de la Garriga
de 18.30 h a 20.30 h, a la sala altell del 
Teatre
Taller per a pares i mares sobre el bon ús 
de les TIC en l’àmbit familiar
Inscripcions a carla@c17.cat
Organitza: Pla C17

a les 19 h, a Can Raspall
Desenvolupem les nostres potencialitats. 
Organitza: Oficina de Català i Àrea
d’Igualtat
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 “La Construcció 
del jo”. Llegirem Per què ens estimem 
les dones, de Mircea Cartarescu. Sessió 
moderada per Rosa Solé.
Organitza: Biblioteca Núria Albó
al final del ple, a la sala de plens
Lectura del Manifest institucional del Dia 
Internacional de les Dones
Organitza: Àrea d’Igualtat

Dijous 28

a les 17.30 h, a Can Raspall
Dona i treball. A càrrec de Maria Eugènia 
Marín, Agent d’Igualtat de Barcelona 
Activa. Cicle de xerrades Cercle de Dones
Organitza: SIAD
a les 19 h, al hall del Teatre
Sessió deliberativa sobre l’avanç del 
POUM
Inscripció prèvia (poum@ajlagarriga.cat o 
938605289)
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Divendres 29

a les 18 h, al Casal de Joves
Trobada k-pop: vine i descobreix el món 
del "pop coreà"
Coreografies, música...
Organitza: kpop_dance_lg i Casal de Joves

Dissabte 30

a les 18.30 h, a la llibreria Strogoff
Presentació del llibre “Maria-Mercè 
Marçal, una vida”, amb la presència de 
l’autora, M. Lluïsa Julià
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 20 h, a Can Raspall
Miquel Pujadó i Pep Burgoa. 9a edició del 
cicle Terra de Sons
Organitza: La Gatzara
a les 20 h, a la Sala Andreu DAmeson
Exposició de Núria Fitó. Oberta fins al 14 
d’abril. 
Organiza: Ajuntament de la Garriga

Diumenge 31

a les 7 h, des de l’aparcament de la Sínia
Som-hi Som-hi: Etapa 25 GR92: de Torre-
dembarra a Tarragona 
Organitza: CEG
a les 12 h, a la plaça de l’Església
Festa dels Tres Tombs
Organitza: Tres Tombs la Garriga 
a les  11 h, punt de trobada a concretar
Activitat familiar: “Posa’t a la pell del 
pagès”. Places limitades. Informació i 
preus: info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants 

Dimarts 2 d’abril

a les  19.30 h, al Teatre de la Garriga
Presentació dels pressupostos partici-
patius 2019/2020
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DIJOUS 14

DIVENDRES 15

DISSABTE 16

DIUMENGE 17

DILLUNS 18

DIMARTS 19

DIMECRES 20

DIMECRES 27

DIMARTS 26

DILLUNS 25

DIUMENGE 24

DISSABTE 23

DIJOUS 21

DIJOUS 28

DIVENDRES 29

DISSABTE 30

DIUMENGE 31

DIMARTS 2 D’ABRIL



16 ELGARRIC  |  l’entrevista

Mireia Sallarès (Barcelona, 1973) 
és llicenciada en Belles Arts, amb 
estudis de cinema a la New School 
University i la Film&Video Arts de 
Nova York. La seva obra reivindica 
i posa en valor el que ella anome-
na “les vides viscudes”: aquelles 
experiències i  històries de vida 
que acaben conformant el món i 
que considera que haurien de de-
clarar-se “patrimoni de la huma-
nitat”.  Un dels seus projectes més 
destacats és Las muertes chiqui-
tas, un treball on explora l’orgas-
me femení i al qual es dedica la IX 
Mostra d’Art de la Garriga. L’expo-
sició es pot visitar del 7 al 31 de 
març a la Torre del Fanal. 

T’havien dedicat mai una exposició? 
Com ho vius, això que una vintena 
d’artistes s’inspirin en la teva obra?  
No, mai me n’havien dedicat cap, 
i estic entre sorpresa, afalagada 
i incòmoda. A massa dones ens 
incomoda ser referents en res. Ara 
bé, la idea de vincular-se amb d’altres 
autores (o autors) em sembla un gran 
tema del qual parlar, ja que és un fet 

“La crítica sense autocrítica 
  no m’interessa gens”

que la principal font d’inspiració dels 
artistes són altres artistes. I les tries 
que fem sobre amb qui ens volem 
relacionar són molt importants, 
perquè són polítiques. I ho són per-
què creen d’altres genealogies i fan 
lectures crítiques de qui ha estat (o 
no) legitimitat en la història per a 
convertir-se en referent. 

A Las muertes chiquitas analitzes 
l’orgasme femení. Què t’hi va por-
tar? D’on neix la idea?
La meva pròpia necessitat de ma-
durar en el meu coneixement per-
sonal del plaer, en la meva manera 
de viure’l i pensar-lo. A mi em va 
costar 28 anys tenir un orgasme 
i no en vaig poder tenir un per mi 
mateixa, masturbant-me, fins que 
vaig començar el projecte. Cada 
vegada que en un artista hi veig d’ori-
gen un gest “altruista” penso que 
no és un bon començament. Gestos 
aparentment “egoistes” poden acabar 
essent, si són honestos, molt útils 
per a la resta. Las muertes chiquitas 
les vaig fer per a mi, i resulta que han 
servit als altres! 

La sexualitat de les dones segueix 
plena de veritats no dites. Per què 
és important trencar els silencis? 
La sexualitat sempre ho serà perquè 
és quelcom altament qüestionable. 
També hi ha, però, silencis que són 
bons. Jo abans era una bocamolla i 
ficava molt la pota. El silenci també 
implica una escolta. I escoltar-nos 
és fonamental per, quan trenquem 
silencis, fer-ho amb quelcom autèntic 
que valgui la pena.

A Las muertes chiquitas et cen-
tres en experiències de dones 
mexicanes i aprofundeixes, també, 
en les diferències culturals. Ens 
mirem massa el melic, en general? 
Tant de bo ens el miréssim bé! I 
després de mirar-lo, en féssim 
autocrítica. La crítica sense 
autocrítica no m’interessa gens. És 
un avorriment.

Com a artista persegueixes i captu-
res el que tu anomenes “les vides 
viscudes”. Què són, exactament? 
Tot allò què cadascú fa amb el que la 
vida li dóna i amb el que la vida li treu. 
Perquè la vida a tots ens dóna i ens 
pren coses, i per això no és ni res més 
ni res menys que el conjunt de deci-
sions que prenem per afrontar-la. 
D’entrada, això deixa clara una cosa: 
que no som pas allò que ens passa 
(seria massa injust) sinó allò que fem 
amb el que ens passa. Sóc conscient 
que el que dóna i treu la vida no és 
pas el mateix per a tothom, ja que 
vivim en un món on les desigualtats 
són cada cop més grans, però la nos-
tra actitud i la nostra presa de deci-
sions sí que poden variar i sí que són 
determinants. 

En el teu últim treball, Un projecte 
sobre l’amor a Sèrbia, qüestiones 
el pensament amorós. Creus que 
el concepte de l’amor, avui, està 
encara massa vinculat a la parella? 
L’amor ja fa massa temps que està 
vinculat a massa coses i que està 
essent explotat i manipulat. A la 
parella li demanem massa coses, 
però a l’amor encara més. Com diu 
la Mari Luz Esteban a Crítica del 
pensamiento amoroso, a l’amor 
li demanem coses que potser li 
hauríem de demanar a la llibertat o 
a la justícia. 

Apostes per eixamplar les possibi-
litats col·lectives (i polítiques) de 
l’amor. Com es fa, això?
Jo aposto per reciclar l’amor deixalla. 
Ens hem d’enamorar de la deixalla 
perquè les persones som la deixalla 
del que va quedant de la història; i a 
la deixalla cal reciclar-la i per fer-
ho cal acceptar-la, reencarnar-la i 
descolonitzar-la... Si la resposta us 
sembla críptica us convido a venir a 
l’exposició del projecte sobre l’amor 
a Sèrbia al Centre d’Art de Fabra i 
Coats, que estarà oberta fins al 28 
d’abril.
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Mireia Sallarès (artista)


