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La Garriga es prepara per un Nadal diferent 
La campanya de comerç i les activitats, marcades per la Covid 19
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Les campanyes de comerç de l’Ajuntament i de l’ASIC 
per dinamitzar les festes han quedat marcades, en-
guany, per les restriccions sanitàries de la Covid-19.

Per aquest motiu i per primer cop en molts anys, no es 
farà el parc de jocs, ni el trenet de Nadal, ni les fires i 
mercats.

El que sí es farà és tot un seguit d’activitats telemàti-
ques i concursos per promocionar el comerç de proxi-
mitat i perquè els infants no perdin la il·lusió d’aquests 
dies tan màgics.

Des de l’ASIC es convida a la ciutadania a decorar faça-
nes i finestres per animar el passeig per l’eix comer-
cial. Paral·lelament han organitzat un concurs popu-
lar d´aparadors nadalencs perquè totes les botigues 

ELGARRIC  |  opinió dels grups polítics

ERC:  “És hora d’agrair al comerç local que no s’hagi rendit, reconèixer-li l’esforç que fa per atendre’ns amb seguretat. 
Aquest Nadal, més que mai, consumim a la Garriga, fem àpats als bars i restaurants i tinguem presents tots els serveis 
al nostre abast... en definitiva, fem poble!” 
JUNTS: “Comença la campanya de Nadal, i aquest any, més que mai, les botigues i establiments del nostre municipi ens 
necessiten, cal incentivar les compres de proximitat, per tal d’ajudar a tots aquests sectors tant afectats per la covid. 
Ajudem-los aixecar persianes!”
CUP: “Cal un pla de xoc i rescat social per protegir el petit comerç i el sector de la restauració, per fer front al gran poder 
de cadenes transnacionals que acaparen el mercat. El nostre consum és una eina per ajudar el petit comerç davant 
aquesta crisi econòmica. Consum responsable i de proximitat, per Nadal i sempre.” 
PSC: “Esperem que aquesta campanya de nadal sigui la reactivació definitiva del nostre comerç local i de proximitat. 
Aquest Nadal comprem al poble!” 
C’s: “Animem a que dintre de la situació tan especial que vivim i amb les limitacions que patim, gaudiu d’un bon Nadal i 
unes bones Festes aprofitant l’oportunitat ( dintre de la situació dolenta que tenim) per fer una mica més de poble sense 
menystenir altres opcions que puguin complementar-la.”
Grup de Regidors No Adscrits: “Aquest 2020 ens presenta unes festes de nadal diferents, hem de trobar la manera de fer 
que siguin especials i mà giques per a infants i grans. Les botigues del nostre poble han treballat per crear un esperit 
nadalenc que omple carrers i aparadors, ara ens toca ajudar-los, comprem a la Garriga. Us desitgem una bona sortida 
del 2020 i una millor entrada al 2021. Bones festes!!!

llueixin el màxim. Es podrà votar a través del QR que hi 
haurà als aparadors de l’1 al 18 de desembre. 

Un dels protagonistes de les darreres edicions, el Caga-
rric ja no s’amagarà pels aparadors de les botigues sinó 
que es regalarà amb un paquet de manualitats perquè 
es pugui pintar i penjar com a element de decoració.
Des de l’Ajuntament i a través de la plataforma del Fem 
Poble, s’ha creat una felicitació de Nadal que s’ha dis-
tribuït pels seus perfils de Facebook i Instagram. També 
es preveu un concurs de dibuix infantil que serà la base 
d’un altre vídeo que s’emetrà per Cap d’Any i un concurs 
de contes on les joguines han de ser les protagonistes.
Tota la informació de les activitats i concursos es po-
drà trobar a fempoble.lagarriga.cat, a lagarriga.cat i a 
somlagarriga.cat.
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Coneix qui hi ha darrera el taulell

El projecte de dinamització comercial 
Fem Poble ha iniciat una campanya 
per donar conèixer totes les persones 
que atenen a botigues i comerços. 
A través de les xarxes es posa cara a 
les persones que, darrere de cada tau-
lell, coneixen el producte i assessoren 
amb eficàcia i de manera personalit-
zada la clientela.

Mercat de Nadal

breus

L’Associació de Comerciants i Veïns 
del Barri de Dalt de la Garriga va 
organitzar el 29 de novembre passat 
un mercat de Nadal.
El mercat va comptar amb una trentena 
de parades amb tions, pessebres, 
torrons, alimentació, artesania i 
d’altres productes pensats per a les 
festes de Nadal.

Decora el pal de picar el tió

Més de 250 nens i nenes van passar per 
la Sala d’Exposicions Andreu Dameson, 
el dissabte 28 de novembre,  per recollir 
el paquet de manualitats per decorar el 
pal de picar el tió.
Un cop el tinguin decorat, es convida als 
infants a que pengin la foto del pal a ins-
tagram etiquetant espai_jove_lagarriga 
per poder-ne fer una exposició virtual.

La Garriga va iniciar de manera atípica la campanya de Nadal ja que enguany no es va fer la tradicional Festa de la 
Llum. L’encesa de la il·luminació nadalenca va coincidir amb l’estrena del tercer vídeo de la campanya Fem Poble.

La campanya remarca tots aquells valors que suposa el fet de comprar al municipi: estalvi, prosperitat, proximitat i 
comunitat. Fer les compres al costat de casa regala temps extra a les persones ja que no cal desplaçar-se i acaba 
resultant més barat perquè no comporta despeses extres com el carburant. 

No només comprar al poble suposa un guany en assessorament personalitzat sinó que cal tenir en compte que les 
botigues locals donen feina a més de 300 persones, la majoria residents al municipi. Això suposa que els beneficis 
retornen al poble i es consolida l’economia local. 

El projecte dinamitzador demostra amb diferents campanyes “que comprar a la Garriga cohesiona el poble ja que el 
comerç promou i fa perviure la vida cultural i social amb el seu suport a entitats esportives, culturals i educatives” i 
evita que els carrers quedin buits i sense vida. En definitiva, comprar al comerç local suposa augmentar la qualitat 
de vida de garriguencs i garriguenques.

Inici de la campanya comercial amb l’encesa de les llums de Nadal 
S’estrena el tercer vídeo del projecte dinamitzador Fem Poble
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breus

Cursa virtual
La cursa de Sant Silvestre serà en-
guany telemàtica. Des del Club Atle-
tisme Les Tortugues donaran 15 dies 
per fer el recorregut de 7 Km a les 
persones que hi vulguin participar. La 
recaptació d’aquest any serà íntegra-
ment destinada a la Marató de TV3. 
Les inscripcions es podran fer al web 
de l’entitat.

5

Viatge màgic a l’Orient
Els infants podran veure els preparatius dels Reis

La cavalcada i el campament reial, previstos per la primera setmana de gener, 
s’han vist afectats per la situació sanitària i s’han hagut de reconvertir.
Com que els Reis volen seguir tenint contacte amb els infants de la Garriga, els 
permetran, per primer cop, accedir a Can Luna per conèixer com són els prepa-
ratius que fan possible la gran nit del 5 de gener.
Durant un recorregut de 20 minuts, els infants s’endinsaran al bosc màgic del 
GarriViu, veuran com es recullen les cartes d’última hora, com s’emmagatze-
men les joguines i com s’organitzen per distribuir-les.
Del 2 al 5 de gener i, prèvia inscripció, es podrà entrar, en grups reduïts en 
aquest espai de somnis. Els que encara no hagin enviat la carta als Reis ho 
podran fer allà mateix així com també deixar el xumet. Durant el recorregut es 
donarà el material perquè els infants puguin fer, a casa, el fanalet.
Les inscripcions es podran fer al web de participació participa.lagarriga.cat a 
partir del 15 de desembre. 

Es faran Pastorets a la Garriga 
Preparen un format especial pel coronavirus

L’entitat Fem Pastorets ha pre-
parat una obra amb un format 
diferent per adaptar-se a les res-
triccions sanitàries. S’ha donat un 
gran pes al format audiovisual per 
permetre que, tot i que a l’escenari 
hi haurà un número limitat d’artis-
tes, a l’obra hi puguin sortir totes 
les persones que es van apuntar al 
càsting: una vuitantena d’actors i 
actrius i una quarantena de perso-
nes col·laboradores.
L’entitat porta 5 mesos de plani-
ficacions, treball intens i coordinació seguint tots els protocols marcats pel 
Departament de Salut i prenent les màximes precaucions per tal de poder 
estrenar la clàssica obra de les festes nadalenques. Aquest any, en la seva 14ª 
edició, es podrà gaudir dels Pastorets  els dies 25, 26 i 27 de desembre i el 8, 9 
i 10 de gener. Els horaris i la compra d’entrades es podran fer a través del web 
del Teatre (teatrelagarriga.cat).

Pessebres

La Garriga comptarà com cada any 
amb diferents pessebres repartits per 
tot el municipi. El Centre Excursionista 
Garriguenc té previst inaugurar el 
seu el dia 19 de desembre L’exposició 
es podrà visitar els dies 25, 26 i 27. 
L’agrupació també preveu fer la 
tradicional cantada de la coral Ariadna 
el dia 26 a les 11.30 h. També es preveu 
fer el pessebre del barri de Montserrat, 
que s’inaugurarà l’11 de desembre i 
que està inspirat en Sant Miquel del 
Fai. Com sempre també n’hi haurà al 
Barri de Dalt i a la Fundació Maurí.

Cap d’any

El Cap d’any infantil serà enguany 
també diferent. Es preveu que a partir 
de les 16 h es faci una performance 
visual a la plaça de l’Església per 
donar la benvinguda al 2021.



Què significa la frase del mes?

ARRENCADA DE CAVALL,
PARADA DE BURRO

De mica en mica 
s’omple la pica
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Llibre de cuina

“Cuina catalana i un pessic més”. 
Aquest és el títol del receptari de 
Felip Tura, un cuiner garriguenc que 
durant el confinament va decidir 
escriure el seu primer llibres de 
receptes. El podeu trobar a la 
llibreria Biset.  

Solució: la resposta correcta és la número 1.
breus

Aparadors contra la violència masclista 
Campanya del 25 N

Més de 80 comerços de la 
Garriga van mostrar durant 
el mes de novembre diferents 
cartells, als seus aparadors, 
per visibilitzar les violències 
masclistes més invisibles.
Amb frases com “Que et 
facin comentaris sobre el 
teu aspecte físic, sobre 
com vesteixes...és violència 
masclista”, “Que de nit 
demanis a les teves amigues 
que t’enviïn un whatsapp 
per saber si han arribat bé a 
casa...és violència masclista” 
i “ Que evitis el transport 
públic a certa hora de la nit... 
és violència masclista” es 
volen posar a la vista de la 

Restauració d’elements patrimonials 
Treballs al forn, a la vil·la romana i al baixador

La Garriga posa en valor els seus diversos ele-
ments patrimonials tot fent-ne la restauració i el 
seu manteniment.
Seguint aquesta línia de treball, a finals d’octu-
bre-principis de novembre es van realitzar di-
ferents tasques per reconstruir la volta d’accés 
i de la fogaina del forn de calç de Can Terrers. 
Una vegada reconstruït, s’ha tapat la càmera de 
combustió i només s’ha deixat a la vista la part 
d’accés. Durant els propers mesos s’ajardinarà 
la zona i es procedirà a integrar el forn al parc 
d’aventures.
Per la seva banda, a la vil·la romana de Can Ter- 
rers s’hi estan realitzant diferent treballs de res-
tauració.  A principis de desembre, es col·locarà 
una nova passera i es refarà tot el circuit de visita, arreglant tots els camins i les 
grades. També durant el desembre, s’instal·larà tota la nova senyalització inter-
pretativa, aprofitant les noves imatges 3D  creades dins del projecte “Can Terrers, 
2.000 anys d’història en 4 passes”.
Durant el mes de novembre, s’ha realitzat una tercera actuació. Es tracta de 
l’arranjament del baixador del riu Congost, a l’alçada del pont de Can Jacob, que 
havia quedat malmès pel temporal Gloria. Aquest tram, apadrinat per l’escola Els 
Pinetons, compta amb diversos punts de senyalització fets per l’alumnat d’aquest 
centre. 

ciutadania comentaris i actituds que la societat ha normalitzat i que cal considerar-
los violència masclista.
Aquesta campanya, que també explica que la bretxa laboral i l’assetjament 
psicològic d’un maltractador és violència masclista, forma part de les activitats 
programades al municipi per commemorar el Dia Internacional contra la violència 
masclista. El consistori també es va unir a la campanya durant el Ple municipal on 
cada membre va lluir de fons un dels cartells.
El 25N  d’aquest any va comptar amb col·loquis telemàtics, un espectacle al teatre 
i un taller a l’institut Vil·la Romana, entre d’altres activitats.
Aquest desembre, el dia 7 de 17 a 19 h, s’ha programat el taller telemàtic 
“Introducció a les violències masclistes” a càrrec de l’entitat L’esberla. 

1. Es diu quan qual-
sevol activitat o em-
presa comença amb 
gran empenta i ím-
petu, però passat 
un temps es cansa, 
perd el coratge i ho 
deixa estar.
2. Es diu quan hi ha 
bona relació entre els animals.
3. Es diu quan comences xino-xano 
i t’atures a pensar com pots millo-
rar-ho.

L’Oficina de Català de la Garria es tro-
ba al núm. 79 del carrer Negociant (93 
860 59 94). També s’hi pot contactar a 
través del correu electrònic lagarriga@
cpnl.cat i del seu perfil de Facebook.

Dones del Montseny

La Reserva de la Biosfera del 
Montseny està elaborant un Directori 
de Dones Expertes del Montseny 
amb l’objectiu de donar visibilitat 
a les dones del territori així com a 
la diversitat i riquesa dels sabers 
i experteses que atresoren. Per 
participar-hi, cal omplir un formulari 
disponible a la seva pàgina web. 
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L’Ajuntament aposta per la cultura segura 
El Teatre i la Biblioteca combinen la programació presencial i telemàtica

El Teatre de la Garriga i la 
Biblioteca Núria Albó preparen 
una programació dual per 
avançar-se a les possibles res-
triccions que hi poden haver per 
la Covid.

La Biblioteca té previst fer les 
seves activitats telemàtiques, 
si hi ha restriccions per fer-les 
presencials. A més, obliga a 
inscriure’s a totes les sessions 
que faran en els propers mesos.

Pel que fa al Teatre, ja ha 
programat les dues versions 
independentment de com evolu-

Bancs pel confinament

L’alumnat i el professorat de l’EMAD 
va començar el curs amb moltes in-
cògnites. Per evitar que un nou aïlla-
ment dificultés l’aprenentatge, es van 
readaptar els continguts i buscar ei-
nes digital. El confinament també va 
servir per analitzar quins espais de 
treball tenia l’alumnat a casa i com 
readaptar-los també si la formació 
passava a ser totalment telemàtica. 
Per aquest motiu, l’equip de creació 
d’objectes i moble va idear un nou 
projecte que consistia en confeccio-
nar bancs de treball individuals per-
què, arribat el moment, l’alumnat po-
gués continuar aprenent a casa amb 
unes mínimes condicions.

Terra de Sons

breus

L’entitat garriguenca La Gatzara recu-
pera la programació del Festival Terra 
de Sons que va haver d’ajornar dues 
vegades pel Covid, al març i aquest 
passat novembre. El 28 de desembre 
ja es va fer un primer concert i el pro-
per dia 5 de desembre, es preveu l’ac-
tuació, a les 12 h a la Doma, de Monta-
ñez i Alidés Sans i el dia 12, la de Pi de 
la Serra i Èric Vinaixa.
El Festival es manté fidel a la seva 
filosofia: donar l’oportunitat de viure, 
al costat de casa, actuacions de les 
veus més prometedores combinades 
amb la de cantautors consagrats dins 
el panorama musical català.
Les entrades estan a la venda a 
https://entradium.com/es/organi-zers/
associacio-cultural-gatzara-la-garriga

Festival de Jazz

El jazz tornarà a omplir tots els ra-
cons del municipi del 5 al 17 de des-
embre amb el Festival de Jazz de la 
Garriga. Es preveu que actuï, el dia 5, 
un dels grans músics del panorama 
espanyol com Perico Sambeat amb 
un projecte homenatge a Frank Za-
ppa. Pel dia 6, doble actuació al Teatre 
de la Garriga amb Lucía i Horacio  Fu-
mero, a les 17.30 h i Xavi Torres, a les 
20 h. Aquests dos concerts, compten 
amb un taller infantil complementari. 
El dia 11 el festival es trasllada a la 
Doma amb un concert gratuït de San-
tanach i tancarà el festival, el dia 17, 
el concert del trio Tàlveg al cinema 
Alhambra.

cioni la pandèmia. Sobretot tenint en compte, la limitació de mobilitat dels caps de setmana, que prohibeix que públic 
habitual de poblacions de la comarca puguin venir a la Garriga. Així, a partir d’ara, ja es pot comprar l’entrada en les 
dues versions, la presencial o per streaming.
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Nova fase del Pressupost participatiu
Priorització de les propostes finalistes 

El procés de Pressupost participatiu 2020-2021 entra a la fase de prio-
rització, marcat enguany per la Covid. Degut a la situació sanitària no es 
podrà dur a terme el sopar-taller Top 10 a la Torre del Fanal tal i com 
s’havia fet en les darreres edicions. Per això, enguany, la selecció de les 10 
propostes que passaran a la votació final, es farà de manera telemàtica.
Totes les persones de més de 16 anys empadronades al municipi poden 
participar a la tria a través del web del procés (https://pressupostparti-
cipatiu.lagarriga.cat) on també es podrà trobar informació detallada del 
cost de les propostes i de tots aquells suggeriments rebuts a la fase ini-
cial.
A partir de les 46 propostes que s’ha acceptat com a vàlides la ciutada-
nia tindrà del 30 de novembre al 20 de desembre per triar quins sug-
geriments passen a la final. S’hauran de seleccionar 2 propostes de la 
categoria Equipaments i instal·lacions, 3 de Via pública, 2 d’enllumenat i 
2 de zones verdes.
Les 10 propostes que aconsegueixin més suports passaran a la fase final 
de votació. 

breus
Recuperar Sant Roc

Un grup de persones de la Garriga, agrupats 
en una comissió volen recuperar restaurar 
i dignificar la imatge i la capelleta de Sant 
Roc que hi ha a la plaça de l’Església. 
També volen posar en valor el barri al qual 
dona nom, que correspon al centre de la 
Garriga i recuperar la celebració, a mitjans 
d’agost d’una festa o activitat que es pugui 
portar a terme a l’entorn de la plaça. Qui 
es vulgui unir a la iniciativa, que tot just ara 
comença, es pot posar en contacte amb la 
comissió a través de les xarxes socials.

Ràdio Silenci a spotify 
S’hi pot trobar l’Infogar i diferents càpsules

Ràdio Silenci amplia la 
distribució dels seus 
continguts i entra a Spotify. 
Els primers programes 
de l’emissora municipal 
de la Garriga que es 
poden sentir en aquesta 
coneguda plataforma 
són l’Infogar, l’informatiu 
diari de 30 minuts amb 

Premi per impulsar l’esport

L’Institut Manuel Blancafort ha rebut tres 
premis del Pla Català d’Esport a l’Escola 
(PCEE) per “transformar positivament la 
realitat social dels infants i adolescents 
mitjançant l’esport i l’activitat física en 
l’entorn escolar”. 

Història de l’esport garriguenc

“50 Gran Històries Curioses i Oblidades de 
l’Esport del Segle XX” és la nova publicació 
de Lluís Solà i Dachs on recull les seccions 
d’història de l’esport emeses al programa 
Passeig Esportiu de Ràdio Silenci.

continguts locals i comarcals; Passeig esportiu, el programa de l’esport 
garriguenc; el Sona en català, l’espai que repassa totes les novetats de la 
música feta en català; i la càpsula de nutrició setmanal realitzada per la 
dietista garriguenca Laura Crosas. A mesura que avancin les setmanes, 
Ràdio Silenci anirà afegint més podcasts temàtics i continguts destacats 
propis a Spotify. Amb l’entrada a aquesta plataforma, de la mà de l’empresa 
EnaCast, l’emissora municipal de la Garriga se suma a les grans ràdios i 
mitjans del país que han apostat per Spotify com a via per facilitar l’accés 
als seus continguts.



9ELGARRIC  |   notícies

1,8 milions d’euros per a inversions 
Actuacions a Can Luna i al clavegueram

breus
Protegir Can Vilanova

L’Ajuntament va fa un pas més per protegir 
l’entorn natural del municipi a l’aprovar per 
unanimitat dels 17 regidors, durant el Ple 
d’octubre, la desclassificació del sector B3 
de Can Vilanova. Aquest sector abarca l’espai 
que hi ha entre la via del tren, la muntanyeta 
i Can Poi.
D’aquesta manera, converteix, com ja va fer 
amb Can Poi, la zona com a no urbanitzable.
Ara cal que passi per exposició pública, amb 
la possibilitat que s’hi puguin presentar 
al·legacions, fins que se’n pugui fer l’apro-
vació definitiva.

L’Ajuntament ha tramitat un préstec d’1.8 milions d’euros per realitzar 
diferents inversions.

Les dues principals són la segona fase de Can Luna i la renovació del 
principal eix de clavegueram.

Les actuacions a Can Luna serviran per habilitar una nova nau que es 
destinarà, bàsicament, als estudis de Ràdio Silenci (218.000 euros),  per 
posar en marxa de l’Espai Jove (120.000 euros) i per comprar l’equipament 
tècnic de la Sala Polivalent (120.000 euros). 

L’altra gran inversió és la modernització del principal eix del clavegueram, 
que alleujarà els efectes de les pluges intenses, especialment a la zona del 
barri de Montserrat. Es destinaran 319.000 euros a aquesta gran actuació, 
poc visible però que és prioritària per a la qualitat de vida a la Garriga. 
Concretament, es posen més reixes per interceptar l’aigua, des del Passeig 
i fins a carretera Nova, i també un tub d’un metre de diàmetre des del carrer 
de Satèl·lits (benzinera), passant pel lateral de la carretera de l’Ametlla que 
acaba amb un sobreeixidor al riu.

Altres inversions que es podran portar a terme amb aquest crèdit són 
la renovació de la coberta de l’escola Els Pinetons (81.000 euros), el nou 
equip de so del Teatre (71.000 euros), la remodelació del parc dels Pinetons 
(120.000 euros) i la modernització de les dependències municipals amb 
l’objectiu de millorar l’atenció a la ciutadania (80.000 euros).

Una part del crèdit es destinarà a les millores a la via pública a tots els 
barris (enllumenat i manteniment). Es farà un nou mur fluvial a Can Palau, 
malmès per les darreres riuades (75.000 euros), igual que el talús del 
carrer Fra Benet (51.700 euros); les millores del carril bici i l’aparcament de 
bicicletes a l’estació de tren (109.000 euros) i les actuacions de conservació 
del cementiri, (54.150 euros.) 

Coberta escola Els Pinetons

L’Ajuntament està reparant la coberta de 
l’escola Els Pinetons i n’ha renovat la tela 
asfàltica i l’aïllament geotèxtil que estava 
molt deteriorat. Amb l’actuació, s’han tornat 
a segellar punt conflictius, com són les 
zones del voltant dels lluernaris i les juntes 
i marges de la coberta, per evitar filtracions.
Aquests treballs i la connexió del 
clavegueram que es va fer al juliol han de 
resoldre part dels problemes de goteres de 
l’edifici d’infantil, tot i que queden pendents 
les solucions estructurals que aniran a 
càrrec del Departament d’Ensenyament i 
que serviran per frenar l’entrada d’aigua des 
del pati i el carrer.

Campanya de poda

Aquest passat mes de novembre ha 
començat la campanya de poda Tardor-
hivern-2020, que forma part del Programa 
de gestió sostenible del verd urbà de la 
Garriga.
Com en els darrers anys, les esporgues 
han deixat de ser majoritàriament brocades 
per passar a ser de seguretat, evitant 
així problemes de salubritat, com en les 
moreres o que caiguin branques en mal 
estat.  
Podeu veure el calendari d’actuació al web 
www.lagarriga.cat



Suport al comerç local per superar els efectes de la pandèmia 
Un Ple extraordinari aprova ajuts per valor de 115.000 euros

El Ple municipal extraordinari del 13 de novembre passat 
va aprovar, per unanimitat, les bases reguladores per a la 
concessió d’ajuts als comerços de la Garriga tancats per la 
Covid.
En total, es preveu destinar 115.000 euros per pal·liar els 
efectes dels tancaments de primavera i també els de tardor, 
de manera que el govern amplia la proposta inicial de grups 
de l’oposició de dedicar-hi 43.000 euros.
Es preveu un ajut de 400 euros per a cada negoci que va 
haver de tancar al públic durant la primera onada de 
confinament. En el cas dels comerços que també han estat 
afectats pel tancament de la tardor, els ajuts arriben als 
500 euros; en total s’hi podran acollir uns 265 establiments.
En el cas de bars i restaurants, l’ajut també comprèn la 
bonificació de la taxa per ocupació de via pública de les 
terrasses, una destinació de 32.000 euros en total al 2020, 
on cal afegir-hi també, l’eliminació completa de la taxa per 
a l’any 2021, ja aprovada en les ordenances fiscals.
Des de la regidoria de Promoció econòmica es va destacar 

10 ELGARRIC  |  en portada

Apujada mínima d’impostos per reequilibrar 
Es vol compensar la recaptació amb el cost del servei

El Ple municipal del mes d’octubre va aprovar les 
ordenances fiscals pel 2021 amb una apujada d’alguns 
impostos per reequilibrar la recaptació amb el 
manteniment del nivell de servei.
Pel que fa a l’IBI,  l’increment és d’un 2,39% en tots 
els habitatges; això vol dir que pujarà una mitjana de 
106 per rebut. De fet, aquells habitatges que fins ara 
pagaven, 2006, a partir d’ara, pagaran 204,786; els 
que pagaven 1.0006, a partir d’ara 1.023.906, etc. Això 
vol dir, que els col·lectius que van estar afectats per 
la pujada de l’any passat (magatzem, aparcaments, 
oci, industrial, oficines, grans comerços), aquest any 
no tindran pujada. Un dels canvis més destacables és 
l’increment del recàrrec per sobre la quota de l’IBI per a 
habitatges desocupats permanentment, que passa del 
25 al 50%.
També es modifiquen taxes:
La taxa d’ocupació de la via pública (T01) que per a bars 
i restaurants tindrà la quota de 06 per taula, durant 
l’any 2021.
La taxa d’estacionament de vehicles a la via pública 
(T03) que incorpora una breu modificació per bonificar 
vehicles subjectes per motius mediambientals.
La taxa de residus urbans (T08), que pateix una pujada 
a causa de l’adequació de les tarifes i quotes del servei 
comarcal de recollida, que passa de 161,386 a 188,326.

l’esforç que s’ha fet per ampliar al màxim la partida. En 
aquest sentit, l’oposició va celebrar l’ampliació, però al 
mateix temps, van lamentar que es vagi tan tard.
El Ple es va celebrar gràcies al consens dels grups polítics 
del consistori, que van acordar tramitar extraordinàriament 
i per urgència la convocatòria i que van decidir no cobrar 
per l’assistència.
Les bases han de passar per l’exposició pública i es preveu 
que, a principis de desembre, se’n pugui fer la convocatòria 
amb els detalls sobre com demanar els ajuts.

I finalment, la taxa de clavegueram (T15), que tindrà un 
increment que dependrà del consum d’aigua de cada 
domicili. Si la quota anterior per a ús domèstic era de 
0,1176/m3, ara serà de 0,2166, i per a l’ús no domèstic, 
es passa de 0,1746/m3, a 0,3226/m3. El que motiva 
aquesta apujada, és que la taxa ha de reflectir el cost 
real del servei de clavegueram i, fins ara, només es 
recaptava el 50% dels costos. A partir d’ara s’acosta al 
90%. Això, en termes generals, vol dir que una família 
que fins ara pagava una taxa de 106, ara passarà a 
pagar uns 18,406, o bé un rebut que fins ara tributava 
206, ara passarà a tributar uns 36,806.
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8 mesos lluitant contra  la Covid
L’Ajuntament adapta protocols externs i interns per mantenir els serveis

Després de 8 mesos de lluita, el govern municipal ha fet 
balanç de les activitats, millores, reprogramacions i creació 
de nous formats adaptats a les mesures de la pandèmia. 
S’ha buscat l’equilibri entre l’anul·lació i l’ajornament i 
reprogramació d’activitats i s’ha distribuït les partides 
econòmiques per tal de poder seguir oferint tots els serveis.

Durant la 1a onada es van coordinar i executar diferents 
protocols interns i externs per adaptar-se a les mesures 
establertes tal i com es va informar als butlletins digitals 
editats de març a juny. Així, per exemple, es van fer canvis 
als carrers per afavorir l’activitat comercial i de restauració, 
es va donar suport a les iniciatives solidàries de confecció 
de material i es va oferir formació i atenció telemàtica a 
les persones usuàries de Serveis Socials i del Servei Local 
d’Ocupació, entre d’altres.

També s’ha fet un esforç per garantir l’educació recalculant 
quotes, donant suport a la recollida de material i impulsant 
les classes telemàtiques als centres municipals. 

Pla de desescalada a Catalunya
Canvi de tram segons les condicions sanitàries
El govern de la Generalitat ha dissenyat un pla de desescalada 
que, en trams de 15 dies, preveu l’obertura i la flexibilització de les 
mesures tenint en compte els ingressos setmanals de pacients i 
la taxa de contagis.
En un 1r tram, del 23 de novembre al 6 de desembre, s’han 
reobert espais de restauració, culturals i esportius amb limitació 
d’aforament.
Durant tot el pla es preveu que es mantingui el confinament 
nocturn però la limitació del confinament perimetral de caps de 
setmana s’aixecarà al tram 2, obrint-lo a comarcal i al tram 3, 
amb una obertura a tot Catalunya.
El Pla contempla mesures de mobilitat, activitat social, activitat 
cultural i recreativa, hostaleria i restauració, universitats i escoles, 
esports i comerç.
La informació actualitzada la podeu trobar al web municipal i al 
Canal Salut de la Generalitat.

El mercat no sedentari ha estat una de les activitats que 
s’ha mantingut al llarg de tota la pandèmia. Adaptant-lo 
cada setmana a les mesures vigents, s’ha assegurat que la 
ciutadania tingués un accés segur i a l’aire lliure de productes 
fresc de qualitat i proximitat.

En total, des de l’Ajuntament, s’han destinat 300.000 euros 
al desenvolupament de mesures municipals. La partida 
més important se l’emporten les ajudes de suport directe a 
comerços i la restauració (115.000 euros), seguida de l’import 
destinat a mesures sanitàries. S’han invertit 70.000 euros en 
mascaretes, testos PCR i material de neteja i desinfecció. 
Equips informàtics (40.000 euros), la campanya Fem Poble 
per incentivar el consum local (10.000 euros) i el manteniment 
del mercat (5000 euros) han estat altres despeses d’aquests 
mesos. Des del consistori se segueix treballant internament 
per tal de poder seguir mantenint els serveis que s’ofereixen 
a la ciutadania, adaptant-los a les variacions de les mesures 
sanitàries existents a cada moment.
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Un agraïment de tot cor

Aquestes són unes paraules d’agraïment 
sincer, de tot cor.
Cap dels sis que avui signem aquesta co-
lumna no s’esperava que hauríem de pas-
sar per uns moments tan durs, difícils i injus-
tos com els que estem vivint aquests mesos 
de pandèmia.
El mes de març, quan ja havíem començat a 
traçar les línies mestres de les accions que 
pensàvem dur a terme per fer avançar la 
Garriga cap al poble que havíem proposat 
al nostre programa, ens vam trobar que ha-
víem de gestionar una crisi de proporcions 
aleshores desconegudes.
Des del primer moment, des del minut zero, 
des d’aquell mes de març fatídic, vam tenir 
molt clar que allò anava d’ajudar a les per-
sones, que primer eren elles i, per damunt 
de totes, les més vulnerables. Vam activar 
tots els protocols i tots els recursos per tal 
de garantir a tota la ciutadania els serveis 
essencials. Això ens ha obligat a fer un es-
forç titànic en tots els àmbits i en totes les 
àrees, perquè el nostre objectiu ha estat 
minimitzar els efectes de la pandèmia a les 
llars garriguenques.
I és per aquest motiu que en aquesta darre-
ra columna del Garric de l’any 2021 volem 
agrair la comprensió i l’esforç de totes i cada 
una de les persones que viuen o treballen a 
la Garriga, per l’actitud exemplar i pel com-
promís amb la superació de la pandèmia. I 
un agraïment especial també a tots i totes 
els que heu hagut de mantenir tancat el vos-
tre negoci. No hi ha oblit per a vosaltres, ara 
a la resta ens toca contrarestar i venir a fer-
vos despesa.
Avui també volem agrair l’esforç de les tre-
balladores i els treballadors de l’ajuntament, 
per la vostra comprensió i dedicació, per la 
vostra capacitat de refer propostes i de tro-
bar solucions als greus problemes que hem 
hagut de fer front, i més encara amb el sa-
crifici salarial que us hem demanat. A tots 
i totes una felicitació amb les sirenes de la 
policia a tot drap. I també a la resta de regi-
dores i regidors per les vostres aportacions, 
gràcies!
Esperem que aquesta experiència ens faci 
més fortes com a ciutadanes, ja que tothom 
haurà après a valorar el que és important 
de debò.
De tot cor, gràcies! I seguim, que encara ens 
queda molta feina per fer!

Millor 2021!!!
Dolors Castellà, Lluís Marco, 
Neus Marrodán, Lluís «Pote» Rodríguez, 
Txell Catalán i Jordi Musquera

Pressupost municipal 2021

Per segon any consecutiu, l’equip de govern 
ens presenta uns pressupostos que creiem 
des de Junts x La Garriga, no incorporen 
elements necessaris per donar-hi el nostre 
suport. El primer lloc, perquè ens sembla 
que no incorpora cap element il·lusionant 
de poble. És a dir, és un pressupost con-
tinuista, per anar tapant forats, sense cap 
canvi de rumb com ens deien en campanya 
electoral, però sobretot que no il·lusiona. Si 
revisem les inversions previstes (Cap 6), hi 
trobem a faltar projectes de llarga mirada 
cap a la Garriga dels propers anys.
Projectes com el del nou tanatori o els 50 
habitatges socials que vostès deien que 
serien una realitat a final de la legislatura 
i el més calent és a l’aigüera; cap inic de 
projecte per enllaçar el centre amb la zona 
esportiva; o una aposta decidida pel sector 
primari (agrícola). En fi, projectes que ge-
nerarien un consens de poble i de la resta 
de grups municipals, però que el govern ac-
tual ha estat incapaç d’iniciar, ni que fos el 
seu disseny, projecte i posar-hi fil a l’agulla. 
Si, com diuen, aquests projectes ja estan 
previstos, manca la seva dotació pressu-
postària.
En segon lloc, la dotació d’un fons de con-
tingència per 200.000 euros, no ens sem-
bla que estiguin especialment dotades ni 
previstes. Tal i com ens estan advertint les 
autoritats sanitàries, ja podem comptar que 
el primer trimestre del 2021 no serà gaire 
diferent del què actualment estem vivint.
Des de Junts per la Garriga, reiterem, com 
ja diem en el nostre programa electoral i 
compromís amb els ciutadans, la nostra 
aposta per polítiques que afavoreixen la 
promoció econòmica del teixit industrial i 
empresarial del nostre municipi i instem al 
govern municipal a fer el mateix. I enguany, 
especialment, un suport als sectors més 
afectats per la Covid-19.
S’acosten les festes de Nadal i volem apro-
fitar aquest espai per recordar a tots els ga-
rriguencs i garriguenques que enguany ens 
han deixat a causa de la Covid-19 i alhora 
desitjar-vos que passeu unes bones festes!

Davant la impunitat 
els murs parlen

Fa un temps, durant el punt àlgid de les mobi-
litzacions del referèndum de l’1 d’octubre i les 
posteriors mobilitzacions en favor de la lliber-
tat dels presos polítics, la dreta espanyolista 
ens va intentar fer creure que l’espai públic era 
neutral. Evidentment, nosaltres no ens ho vam 
creure: l’espai públic és l’espai de difusió de 
la ideologia hegemònica de l’Estat i per això 
nosaltres sempre fem el que podem per recu-
perar-lo, dotar-lo d’un missatge crític i transfor-
mador i donar visibilitat a les problemàtiques 
juvenils de la classe treballadora.
És per això que, seguint el que ja havien fet ar-
tistes del The Black Wall Movement de Barce-
lona amb l’objectiu de protestar contra la bru-
talitat policial reivindicant el moviment Black 
Lives Matter dels Estats Units després de la 
mort de George Floyd, vam decidir reproduir el 
mateix mural a la Garriga remarcant que això 
no només passa a l’altra punta del món, sinó 
que als Països Catalans també ha passat. I, 
com era d’esperar, la frase “Aquí la policia tam-
bé mata”, igual que en el cas que ens precedia, 
va ser esborrada per la seva càrrega crítica 
cap al sistema policial en el qual vivim. L’ob-
jectiu del mural era posar sobre la taula una 
problemàtica molt greu: la brutalitat i els crims 
comesos pels cossos policíacs de l’Estat. Tots 
en general, des de la policia nacional, guàrdia 
civil fins als mossos d’esquadra.
Tot va començar amb el moviment sorgit de les 
protestes per la mort de George Floyd, però no 
podem oblidar que als Països Catalans també 
en tenim exemples que van des de casos his-
tòrics com el de Gustau Muñoz, jove comunis-
ta assassinat per la policia un 11 de setembre 
del 1978 fins a Juan Andrés Benítez, assassi-
nat als carrers de Barcelona pels Mossos d’Es-
quadra fa set anys.
La reacció de l’ajuntament, encapçalada pel 
regidor de joventut Lluís “Pote” Rodríguez, 
ha estat completament desproporcionada i de 
censura selectiva, amagant-se darrere del fet 
que l’esbós no corresponia amb el resultat fi-
nal de mural, que si bé és cert que la frase no 
era la mateixa, el contingut temàtic continuava 
sent el mateix i eren completament conscients 
de la crítica reivindicativa que s’anava a dur a 
terme. La nostra entitat finalment s’enfronta a 
una multa de més de 500 € per la seva activitat 
política.

Des de la CUP de la Garriga cedim l’espai del 
Garric a entitats, col·lectius i organitzacions del 
poble que treballen pel canvi i la transformació 
social.  
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La Generalitat se olvida de 
La Garriga

La Garriga ha sufrido este año dos episodios 
que nos han ocasionado serios problemas. 
Uno, que desgraciadamente perdura, de ca-
rácter global: la pandemia de la COVI-19. El 
otro, los efectos del temporal del 22 de sep-
tiembre que inundó la Escola els Pinetons, 
locales comerciales y hogares de carretera 
Nova sin desmerecer otras afectaciones im-
portantes.
Son desgracias estas, en las que nuestro 
Ayuntamiento, como administración más cer-
cana al ciudadano, ha tenido que actuar en 
pro de dar soluciones. Unas soluciones limita-
das porque limitada es la capacidad financie-
ra de nuestro Consistorio. En estos casos es 
cuando uno espera que las administraciones 
supramunicipales estén a la altura. 
Pues bien, hay una administración que hace 
años decidió dimitir de su presencia y apoyo a 
La Garriga. Esa administración es la Genera-
litat de Cataluña. A los hechos nos remitimos.
Durante el peor periodo de la pandemia, la 
primavera pasada, la Generalitat no invirtió ni 
un € en ayuda a La Garriga: ni material de 
soporte sanitario, ni siquiera ordenadores ni 
conexiones a Internet para nuestros alumnos 
que no poseían estos elementos para poder 
seguir las clases on line. Tuvo que ser el 
Ayuntamiento el que lo hiciera. Esto no se lo 
inventa Cs. En el pleno del mes de junio pre-
guntamos a la Alcaldesa, Sra. Castellà, cuál 
había sido la aportación material y económica 
de la Generalitat durante esos meses de pan-
demia y su respuesta fue: 0.
Recientemente en los daños ocasionados por 
el temporal del 22 de septiembre, el Ayunta-
miento ha tenido que gastar cerca de 14.000 
€ en limpieza de las calles y ha tenido que 
actuar de urgencia en la Escola Pinetons. La 
única aportación de la Generalitat ha sido la 
visita del Delegado del Gobierno en la pro-
vincia, Sr. Fernández, para decirnos que la 
Generalitat hará de gestoría en la tramitación 
de los seguros. En cuanto a la Escola PIne-
tons, el Departament d’Ensenyament hará un 
informe…y eso es todo. Ni siquiera el Sr. Bar-
galló, que estuvo en Caldes de Montbui re-
cientemente, tuvo la vergüenza de pasar por 
La Garriga a visitar una escuela impropia del 
siglo XXI con una comunidad escolar harta de 
su situación.
Capítulo aparte merece el estado de la C-17 
a su paso por La Garriga como por ejemplo 
las inundaciones que se producen a su paso 
por Tremolencs. 
En definitiva, mientras el Estado y la Diputa-
ción ayudan a nuestro municipio, la Generali-
tat no aparece por La Garriga cuando más se 
la necesita. Basta recordar que solo un 3% de 
los ingresos del presupuesto municipal proce-
den de la Generalitat.  Esta visto que “nadie 
es profeta en su tierra”.
Bon Nadal i bones Festes a tothom.

Ajuts Municipals pel COVID

Malauradament, aquest any 2020 serà re-
cordat durant molt de temps per la terrible 
pandèmia provocada pel COVID19. Abans 
que res volem expressar el nostre més sen-
tit i sincer condol a totes les famílies que han 
perdut un ésser estimat per aquest maleït 
virus.  Aquesta pandèmia no només ens 
està afectant a nivell sanitari sinó que, a part 
d’una pèrdua, esperem que temporal, de 
llibertats, ens està afectant molt durament 
en la vesant econòmica. Pensem en tots 
aquells treballadors afectats per ERTOS o 
ERES, els autònoms que fa mesos que no 
poden  facturar, els petits empresaris molts 
dels quals es veuen obligats a endeutar-se o 
a tancar els seus negocis, els restauradors, 
el petit comerç i un llarg etcètera... estem 
en un escenari econòmic terrorífic que nin-
gú podia preveure. Les mesures que s’han 
pres per evitar el col·lapse de la sanitat, les 
decisions que han pres les Administracions 
que en tenen les competències, Estat i Ge-
neralitat, han afectat directament a l’econo-
mia de molts Garriguencs i Garriguenques. 
Aquestes decisions, molt polèmiques algu-
nes d’elles, amb tancaments de sectors que 
ho estan passant molt malament, han gene-
rat moltes queixes i manifestacions, totes 
elles molt comprensibles, i moltes vegades 
els sectors afectats s’han manifestat da-
vant de l’Ajuntament, paradoxalment l’única 
administració que no ha pogut decidir res 
sobre els tancaments i molt probablement 
també l’única administració que ha donat 
ajuts directes als sectors del poble més 
afectats. Ho entenem, som l’administració 
més en contacte amb els nostres veïns i 
veïnes i per això no defugim, ni defugirem, 
ajudar-los tant com puguem. Actualment 
calculem que l’ajuntament ha destinat uns 
300.000€ a aquests ajuts (i en vindran més): 
115.000€ en suport directe a comerços i 
restauració, 70.000€ en mesures sanitàries 
com ara mascaretes, tests, gels..., 40.000€ 
en equips informàtics i connexions a inter-
net, 5.000€ en les mesures per mantenir el 
mercat setmanal obert, 10.000€ en la cam-
panya “Fem Poble” per incentivar el consum 
de proximitat i 60.000€ en exempció de ta-
xes de terrasses i parades de mercat. I això 
a finals de novembre, de ben segur que se-
guirem amb els ajuts fins que acabi aquesta 
pandèmia. És el nostre deure, el de tots els 
servidors públics, estar al costat dels nos-
tres veïns i veïnes quan ens necessiten. Hi 
som i hi serem. Força a tots i totes.

Pressupostos 2021: Augment 
pressió fiscal a la ciutadania, 
reduïm els nostres serveis.

El 2020 ha estat un any marcat per la CO-
VID. Moltes famílies estan patint la crisis 
econòmica derivada del virus i entenem 
que els pressupostos municipals haurien 
de reflectir aquesta realitat. Al ple d’Octubre 
es va aprovar un augment important de la 
pressió fiscal amb els únics vots favorables 
del govern municipal i ara ens trobem amb 
uns pressupostos que presenten una dismi-
nució considerable. Ara és quan els ajunta-
ments i els ens públics han de demostrar el 
nostre veritable objectiu; estar al costat dels 
nostres ciutadans i ciutadanes.
De que estem parlant? Els pressupostos 
redueixen...

- 75.000€ en Seguretat, en un moment 
en el qual tenim una pandèmia a sobre 
i hem de gestionar tocs de queda i li-
mitacions de mobilitat.
- 73.252€ en ajudes socials. És in-
coherent disminuir aquesta àrea en 
un moment com aquest.  La situació 
de les famílies cada cop és més greu 
i hauríem de facilitar pressupost per 
arribar a tothom.  Aquesta acció posa 
molt en entredit la legitimitat d’un go-
vern d’esquerres.
- 20.000€ en l’Àrea d’Igualtat i Coo-
peració. Els compromisos del nostre 
Ajuntament en els últims anys mai 
s’han rebaixat aquestes partides. 
- 27.000€ a Promoció Econòmica. 
Després dels mesos passats durant 
aquest 2020, els mesos de tancament 
i la situació tan i tan complicada per 
les nostres indústries, comerços i lo-
cals de restauració, l’Ajuntament des-
tina menys fons al 2021 que al 2020. 
Nosaltres hem demanat un pla de 
reactivació econòmic i no ens sentim 
escoltats.

Els socialistes no recolzarem uns pressu-
postos així perquè no hi creiem. S’han de 
marcar prioritats; ajudes socials i econòmi-
ques, per la Garriga. Un acord ampli de tots 
els grups polítics.
El govern, ni acord polític, ni pla de reacti-
vació, una vegada més intenten passar de 
puntetes per tal d’aconseguir el seus objec-
tius.
Creiem que s’han d’escoltar als garriguencs 
i garriguenques per marcar prioritats. En 
això, el govern municipal i els nostres veïns 
i veïnes sempre ens hi trobaran. 

Jordi Pubill (regidor no adscrit)
Joan Esteban (regidor no adscrit)
Juliet Grau (regidora no adscrit)
Xavier Bernaldo (regidor no adscrit)
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Montañez i Alidé Sans. Entrades: 
7€ a la web https://entradium.com/
es/organizers/associacio-cultural-
gatzara-la-garriga
Organitza: La Gatzara

a les 20 h, al Teatre de la Garriga El 
Patronat
Perico Sambeat Plays Zappa, de 
Perico Sambeat. Preu: 106. Durada: 
60 minuts
Taller per a nens i nenes de 3 a 12 
anys (activitat complementària al 
concert)
Inscripcions i informació: info@
teatrelagarriga.cat fins divendres 4 
de desembre a les 14 h.
Organitza: Amics del Jazz i Teatre de 
la Garriga-El Patronat

DIUMENGE 6 DE DESEMBRE

a les 11 h a l’esglèsia de la Doma
Activitat detectivesca: “Desperta 
Holmes! El cas de la Doma…” 
Organitza: Centre de Visitants

a les 17.30 h, al Teatre de la Garriga 
El Patronat
Lucia & Horacio Fumero Duo. 
Música Jazz
Preu: 86 Durada: 60 minuts. Taller 
per a nens i nenes de 3 a 12 anys 
(activitat complementària al concert)
Inscripcions i informació: info@
teatrelagarriga.cat fins divendres 4 
de desembre a les 14 h.
Organitza: Amics del Jazz i Teatre de 
la Garriga-El Patronat

a les 20 h, al Teatre de la Garriga El 
Patronat
A Kind of Beethoven, de Xavi Torres. 
Música Jazz
Preu: 86. Durada: 60 minuts. Taller 
per a nens i nenes de 3 a 12 anys 
(activitat complementària al concert)

DEL 30 DE NOVEMBRE AL  
20 DE DESEMBRE

Fase de priorització del Pressupost 
Participatiu. 
Tria les 10 propostes finalistes al 
web https://pressupostparticipatiu.
lagarriga.cat/

DIMARTS 1 DE DESEMBRE 

a les 18.30 h, en streaming des de 
Can Ramos
Conferència d’Anna Costal: “Els Cors 
de Clavé, una nova cultura popular 
laica”. En directe a través de Youtube 
mitjançant un enllaç s’ enviarà cada 
setmana a les persones sòcies 
inscrites de l’AUA.
Organitza: Aula de la Universitat a 
l’Abast de la FUMH

DIJOUS 3 DE DESEMBRE

a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
“Talk like a native”: Unusual idioms 
& phrases: feelings. A càrrec d’Adam 
Kirkman, Professor de Cambridge 
School de la Garriga. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia. (Si no 
es pot fer presencial, es farà virtual)
Organitza: Biblioteca Núria Albó 

DIVENDRES 4 DE DESEMBRE

a les 12 h per Instagram
Hora del conte: “Contes de Nadal”, a 
càrrec d’Assumpta Mercader.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 17.30 h, a la Biblioteca Núria 
Albó
Bibliolab: “Scribblings”. A càrrec 
de Con.Ciencia. Per infants de 6 a 11 
anys.
Construirem un petit robot capaç 
de fer dibuixos automàtics infinits i 
aleatoris. 
Organitza: Biblioteca Núria Albó 
(Si no es pot fer presencial, es farà 
virtual)

DISSABTE 5 DE DESEMBRE

a les 11 i a les 12.30 h, al Refugi de 
l’Estació 
Visita guiada al Refugi de l’Estació. 
Organitza: Centre de Visitants

a les 12 h, a l’església de la Doma
Festival Terra de Sons. Concert de 

Inscripcions i informació: info@
teatrelagarriga.cat fins divendres 4 
de desembre a les 14 h.
Organitza: Amics del Jazz i Teatre de 
la Garriga-El Patronat

DILLUNS 7 DE DESEMBRE

de 17 a 19 h
Taller d’introducció a les violències 
masclistes
On-line, plataforma Zoom. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia a 
pigualtat@ajlagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga, 
Casal de Joves i l’Esberla

DIMARTS 8 DE DESEMBRE

a les 11 i a les 12.30 h, al Refugi de 
l’Estació 
Visita guiada al Refugi de l’Estació 
Organitza: Centre de Visitants

DIMECRES 9 I 16 DE DESEMBRE

de 19 a 20.30 h, online 
Taller online per famílies: Com 
gestionem l’ús i els temps de les 
pantalles dels nostres fills i filles?. 
S’ha de fer inscripció prèvia a 
inscripcions@c17.cat
Organitza: Pla de Prevenció de 
Drogues i Promoció de la Salut C17
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DIVENDRES 11 DE DESEMBRE

a les 17.30 h, a la Biblioteca Núria 
Albó
Taller de quadres nadalencs. Cal 
inscripció prèvia. Places limitades. 
(Si no es pot fer presencial, es farà 
virtual)
Organitza: Biblioteca Núria Albó 

a les 20 h, a la Doma
Concert de Jordi Santanach.Gratuït
Organitza: Festival de Jazz de la 
Garriga

DISSABTE 12 DE DESEMBRE

a les 12 h, a l’església de la Doma
Festival Terra de Sons . Concert de 
Pi de la Serra i Èric Vinaixa
Entrades: 7€ a la web https://
entradium.com/es/organizers/
associacio-cultural-gatzara-la-
garriga
Organitza: La Gatzara

DIUMENGE, 13 DE DESEMBRE

a les 11 h, des de Can Raspall 
Itinerari guiat: “El Modernisme 
popular”
Organitza: Centre de Visitants

a les 17 h, a l’Auditori
Concert El so de la llum. Recital 
d’Adolf Pla. Entrades a https://
entradium.com/events/el-so-de-la-
llum-recital-de-piano
Organitza: La Fàbrica de Lied

Del 15 al 31 de Desembre

Cursa virtual Sant silvestre. Més 
info a lestortugues.cat
Organitza: CA Les Tortugues

DIMARTS 15 DE DESEMBRE 

a les 18.30 h, en streaming des de 
Can Ramos
Conferència d’Olga Miracle: “La 
“Frottola italiana” dels segles XV i 
XVI”. En directe a través de Youtube 
mitjançant un enllaç s’ enviarà cada 
setmana a les persones sòcies 
inscrites de l’AUA.
Organitza: Aula de la Universitat a 
l’Abast de la FUMH

DIMECRES 16 DE DESEMBRE          

a les 19 h, via telemàtica
Ple municipal. Es podrà escoltar en 
directe per Ràdio Silenci
Organitza: Ajuntament de la Garriga 

a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Club de lectura: Cicle novel·la 
portuguesa contemporània. 
Llegirem Ayer no te vi en Babilonia, 
de Antonio Lobo Antunes. Sessió 
moderada per Rosa Solé. (Si no es 
pot fer presencial, es farà virtual)
Organitza: Biblioteca Núria Albó 

DIJOUS 17 DE DESEMBRE

a les 20 h, al Cinema Alhambra
Tàlveg Expandend. Música Jazz. 
Preu: 7,56
Organitza Festival de Jazz de la 
Garriga

DIVENDRES 18 DE DESEMBRE

a les 17.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Bibliolab: taller creatiu: escultures 
mòbils amb Alexander Calder”, a 
càrrec de Catàrtic. Per infants de 6 
a 11 anys. Activitat gratuïta. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia. (Si no 
es pot fer presencial, es farà virtual)
Organitza: Biblioteca Núria Albó 

DISSABTE, 19 DE DESEMBRE

d’11 h a 13.30 h, al local del CEG 
Inauguració el Pessebre del Centre 
excursionista Garriguenc
(exposició en aquest mateix horari, 
els dies 20, 25 i 27 de desembre)
Organitza: CEG

DIMARTS 22 DE DESEMBRE 

a les 18.30 h, en streaming des de 
Can Ramos

Conferència de Joan Vives: 
“Beethoven i el seu entorn”. 
En directe a través de Youtube 
mitjançant un enllaç s’ enviarà cada 
setmana a les persones sòcies 
inscrites de l’AUA
Organitza: Aula de la Universitat a 
l’Abast de la FUMH

DISSABTE, 26 DE DESEMBRE

a partir de les 11.30 h, al local del CEG
Cantada de Nadales i visita del 
Pessebre.
Organitza: Coral Ariadna i CEG

DIUMENGE, 27 DE DESEMBRE
 
a les 11 h, des del Centre de Visitants 
Activitat familiar: “Quan el fred és 
viu, les trementinaires surten del 
niu!”
Activitat familiar. Sortida-taller 
per conèixer el paper de les dones 
trementinaires. Descobrirem quins 
productes i ungüents són típics en 
temps de fred i podrem fabricar-los!
Organitza: Centre de Visitants

a les 16 h, a la plaça de l’Església
Cap d’any 2020. Performance visual 
per donar la benvinguda al 2021
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DEL 2 AL  5 DE GENER

de 10 a 13 h i de 16 a 19h, a Can 
Luna
Viatge màgic cap als Reis d’ Orient. 
Cal reserva prèvia a www.participa.
lagarriga.cat a partir del 15 de 
desembre
Organitza: Ajuntament de la Garriga i 
Comissió de Reis

PASTORETS A LA GARRIGA

· Divendres 25 de desembre, 
a les 19h

· Dissabte 26 de desembre,
a les 19h

· Diumenge 27 de desembre,
a les 11.30h i a les 18h




