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SETMANA DE LA MOBILITAT

Nous usos per a 
Can Raspall



Barris de:

GALLICANT i

TREMOLENCS 

Dimecres 7 d’octubre de 2020

Dimecres 7 d’octubre de 2020

Barris de:

GALLICANT i
?

ONLINE 

REGISTER

SIGN UP

Assemblea virtual amb l’alcaldessa, 
els regidors i les regidores mitjançant 

l’aplicació ZOOM
 (eina de comunicació en línia, 

fàcil d’utilitzar 
amb el mòbil, amb l’ordinador...)

T’hi esperem!

A les 19 h,

mitjançant plataforma ZOOM

En línia

Inscriu-te a barris@ajlagarriga.cat o bé
envia un WhatsApp al 607 928 281 i et passarem

les instruccions per poder participar a la trobada virtual.
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L’Ajuntament guanya nous espais per a usos municipals 
El Servei Local d’Ocupació i Promoció Econòmica es traslladen a Can Raspall
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Les instal·lacions de l’edifici modernista Can Raspall han re-
tornat a l’Ajuntament, que hi ha traslladat alguns dels seus 
serveis. L’equipament acull des d’aquest mes el Servei Lo-
cal d’Ocupació i les següents àrees de Promoció Econòmica: 
Comerç, Emprenedoria, Consum, Empresa i Indústria. També 
s’estudia ubicar-hi Turisme i Patrimoni.

La falta d’espais i de sales d’atenció al públic és una de les 
grans mancances actuals al consistori, i es treballa per solu-
cionar-la. Un primer pas en aquest sentit ha estat la recupe-
ració de Can Raspall per a usos municipals, que ha permès 
alliberar zones a la casa consistorial. A curt termini, també 
és previst canviar la ubicació de Serveis Socials. Pel que fa a 
l’Espai Jove, se situarà a Can Luna. 

L’objectiu últim d’aquestes actuacions és millorar l’organit-
zació municipal i, conseqüentment, oferir un millor servei a 
la ciutadania. Alhora, l’equip de govern considera encertat i 

ELGARRIC  |  opinió dels grups polítics

ERC: “La recuperació de Can Raspall com a equipament municipal destinat exclusivament a usos municipals és una gran 
notícia pel poble. El trasllat de les àrees de Promoció Econòmica i del Servei Local d’Ocupació és tota una declaració 
d’intencions: volem generar sinèrgies que beneficiïn la ciutadania.” 
JUNTS: “Estem d’acord amb qualsevol canvi que suposi una millora o benefici al ciutadà. Ens agradaria poder consensuar 
i definir els usos de tots els espais municipals, per tal d’optimitzar-los, i no de manera unilateral com s’està fent, ja que 
potser hi ha àrees que podrien gaudir d’espais en millors condicions, segons les seves casuístiques i, en canvi, es troben 
com un pedaç en alguna instal·lació municipal.”
CUP: “Esperem que el trasllat del personal de l’àrea de promoció econòmica i del Servei Local d’Ocupació a Can Raspall 
serveixi com a impuls d’un servei molt necessari en temps de crisi, i remarquem la necessitat de crear una borsa de 
treball juvenil”. 
PSC: “En aquesta legislatura s’havia de fer una reordenació dels espais municipals consensuada entre tots els grups 
polítics. La recuperació de Can Raspall havia de ser-ne un dels primers passos. El govern segueix fent sense deixar-nos 
participar.” 
C’s: “Ah, s’han traslladat? Sort en tenim de la premsa local i comarcal, ja que és així com ens assabentem del que fa (quan 
fa alguna cosa més enllà de prorrogar contractes) el Govern d’ERC, el mateix que va dient que té una comunicació fluida 
amb l’oposició.”
Grup de Regidors No Adscrits: “Els 4 regidors no adscrits valorem molt positivament el retorn de la totalitat dels espais de 
Can Raspall per a ús de l’ajuntament. La correcta atenció als ciutadans de la Garriga requereix d’una bona estructura, on 
els espais han de complir amb les noves mesures implementades arran d’aquesta pandèmia. Així que sumar espais als 
ja existents dins l’estructura municipal comportarà un millor servei als nostres veïns i veïnes.”

positiu que un edifici tan emblemàtic com Can Raspall es-
devingui la seu de Promoció Econòmica. També celebra que 
l’equipament torni a tenir usos públics i adreçats al conjunt 
de la població. 

Un edifici amb història 

L’edifici de Can Raspall (1903) és una construcció modernista 
i la primera obra de Manuel J. Raspall (de fet, era la casa 
medieval on va néixer la seva mare). Des de la restauració 
que s’hi va fer al 2007, es va unir a la finca de Can Mayol, obra 
noucentista del mateix arquitecte. Actualment l’equipament 
consta de 3 plantes i un pati, i compta amb una sala noble, 
diversos despatxos, sales de reunions i una sala d’actes. 

Des de l’any 2015, la Fundació Martí l’Humà (FUMH) feia ús 
d’aquestes instal·lacions per a la seva activitat, però el con-
veni de cessió gratuïta de l’espai va finalitzar al maig, després 
que el Ple de febrer aprovés no renovar-lo.
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Més de 3.000 alumnes comencen el curs a la Garriga 
Una tornada a l’escola atípica, marcada pels protocols anticovid

Les entrades i sortides esglaonades, l’ús obligatori 
de mascaretes a partir de 6 anys, els grups estables 
de convivència, la reducció de ràtios i els protocols de 
neteja i d’actuació davant possibles casos de Covid 
han estat els punts bàsics de la tornada als centres 
educatius. A la Garriga, el passat 14 de setembre més 
de 3.000 alumnes de totes les edats van començar el 
curs seguint totes les mesures preventives. 

Plans d’organització i protocols
Cada centre ha elaborat un pla d’organització propi, 
adaptat a les seves característiques i recollint les 
mesures proposades pel Departament d’Ensenyament 
per desenvolupar el curs de manera presencial. Alhora, 
també compten amb un pla alternatiu de formació 
telemàtica en cas de confinament total o parcial. 

Grups de convivència
L’escolarització es basa en la creació de grups estables de convivència i s’evita al màxim la possible interacció entre 
grups estables diferents. Per aquest motiu s’han hagut d’adaptar els espais dels centres educatius i modificar 
moltes de les activitats que implicaven la utilització de diferents espais i la barreja d’alumnes. Amb tot, la prioritat 
és disminuir el nombre de casos i facilitar la traçabilitat en els positius.
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breus

L’1 d’Octubre, festiu local

El proper dijous 1 d’octubre és festa 
local a la Garriga. La data commemo-
ra el referèndum per la independència 
de 2017. L’altra festivitat local d’aquest 
any es va celebrar el 3 d’agost, amb 
motiu de la Festa Major. L’any vinent, 
les festes locals seran les mateixes, tal 
com va aprovar el Ple de juliol.

5

Es reforça la neteja de les escoles 
Treball coordinat entre els centres i el consistori 

L’Ajuntament ha reforçat 
la neteja de les escoles 
del municipi amb una 
desinfecció dels espais 
d’ús comú i més habi-
tual, que es fa cada mig-
dia. Aquest treballs se 
sumen a la neteja i des-
infecció dels centres que 
es fa de manera diària, 
i que també va a càrrec 
de l’Ajuntament, tal com 
estipula el Departament 
d’Ensenyament. 

Canvis en la mobilitat de zones escolars 
Més espai de vorera a l’entorn dels accessos

Des del consistori s’ha 
vetllat per habilitar l’ac-
cés segur a totes les 
escoles i instituts, tot 
implantant canvis en la 
mobilitat, com són la re-
gulació de circulació de 
vehicles i l’ampliació de 
les voreres. L’objectiu és 
evitar les aglomeracions 
a les entrades i sortides 
d’escoles i instituts. 
S’ha regulat la circula-
ció, en diferents franges horàries, a l’avinguda Onze de Setembre i els carrers 
Pere Ballús, Santa Maria del Camí i Abat Oliba. També s’ha ampliat l’espai de 
vorera, eliminant places d’aparcament, a l’entorn dels accessos de l’escola 
Tagamanent i l’institut Blancafort, i de l’escola Giroi i l’institut Vil·la Romana. 
L’ampliació, per ara, s’ha fet amb tanques i, posteriorment, s’analitzarà la ido-
neïtat o no de consolidar com a voreres els espais guanyats al vial.

Així mateix, el consistori ha lliurat més d’un centenar d’esprais desinfectants 
a les escoles de primària, que es troben disponibles a les aules i als lavabos 
dels edificis. 

Equipaments esportius, amb mesures
Bona valoració de les primeres setmanes de funcionament

Un cop finalitzat el període de vacances, els equipaments esportius municipals 
van iniciar la seva activitat l’1 de setembre, tot seguint el Protocol Covid-19 
elaborat per l’Àrea de d’Esports de l’Ajuntament. 
Les entitats i associacions que fan ús de l’espai també han hagut de dissenyar 
i lliurar al consistori un protocol d’actuació propi, que complementa les 
indicacions fixades per l’Ajuntament. 
Entre d’altres accions, s’han reduït ràtios i habilitat accessos. 

Inici de curs a les Caliues

A l’escola bressol municipal Les 
Caliues el curs va arrencar el 4 de 
setembre, tot seguint les instruccions 
del Departament d’Educació pel que fa 
als protocols d’higiene i seguretat i el 
pla d’organització elaborat pel centre. 
Aquest curs l’escola té 49 alumnes, 
d’entre els 0 i els 3 anys.

Curs de monitoratge

El Punt d’Informació Juvenil organitza 
una nova edició del curs de monitoratge 
de lleure a la Garriga, que es farà 
durant els caps de setmana d’octubre. 
Més informació i inscripcions al web 
municipal.



Sabríeu dir-nos quina de les tres 
opcions defineix la frase feta que 
us proposem al mes de març?

SER LA XOCOLATA DEL LLORO

1.- Ser una cosa molt poc 
      important o molt secundària. 
2.- Ésser una persona molt dolça
      a l’hora de parlar. 
3.- Ser una cosa prescindible. 

De mica en mica 
s’omple la pica
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Escoleta de Teatre

Comença un nou curs a l’Escoleta 
de Teatre de la Garriga, amb grups 
reduïts per a infants, joves, adults i 
persones amb diversitat funcional. 
Les classes comencen a l’octubre al 
Teatre de la Garriga. Més informació 
al telèfon 607 636 873 i al correu 
escolagarriga@frecafrec.com. 

Solució: la resposta correcta és la número 1.

L’Oficina de Català de la Garria 
es troba 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.

breus

Inscripcions als cursos de català 
Classes en línia i presencials per a diversos nivells

Fins al 25 de setembre són obertes les inscripcions als cursos de català. A la 
Garriga s’ofereixen dos cursos presencials de 45 h de Bàsic 1 (certificat oficial A2) 
per a persones nouvingudes, que es poden cursar els dimarts i dijous al matí o bé 
a la tarda. També es preveu un curs de nivell B1 en línia per treballar la llengua en 
un grau més avançat. 

Les persones interessades a fer cursos de català poden accedir directament al 
portal https://inscripcions.cpnl.cat/, per inscriure-s’hi o conèixer el seu nivell de 
català. També poden informar-se’n a l’Oficina de Català demanant cita prèvia al 
correu lagarriga@cpnl.cat.

Formació per a entitats 
Dues sessions sobre fiscalitat associativa

Els dies 28 i 30 de setembre es farà un curs virtual sobre fiscalitat per a associacions 
i entitats del municipi. En aquesta formació, que impulsa l’Ajuntament i que 
és gratuïta, es donarà a conèixer la normativa de les obligacions fiscals de les 
associacions i es repassaran els principals aspectes que cal tenir en compte en 
aquest àmbit. Més informació a participacio@ajlagarriga.cat. 

Un curs de museografia a Can Luna 
Inscripcions obertes a partir del 13 d’octubre

L’Ajuntament organitzarà, 
del 18 al 20 de novembre 
a Can Luna, el curs “Abans 
i durant l’exposició. In-
terpretació i museografia 
sensata”. S’adreça a pro-
fessionals del món dels 
museus, la gestió turística, 
patrimonial, ambiental, la 
cultura i a persones inte-
ressades a formar-se en 
aquests camps. L’impar-
tirà l’especialista en la disciplina Maribel Rodríguez, que té una dilatada experièn-
cia en el sector dels museus i l’activació patrimonial. Les inscripcions s’obriran 
el dia 13 d’octubre, i se’n publicarà tota la informació a www.visitalagarriga.cat i 
a www.lagarriga.cat.
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El pressupost participatiu rep 284 propostes
A la tardor es votaran els 10 projectes finalistes

breus

Trobada amb els barris de 
Gallicant  i Tremolencs

El proper 7 d’octubre tindrà lloc 
la Trobada Veïnal amb el veïnat de 
Gallicant i de Tremolencs. La sessió 
es farà en format virtual a partir de 
les 19 h. Per inscriure-s’hi cal enviar 
un correu a barris@ajlagarriga.cat 
o un Whatsapp al 607928281. A la 
trobada l’equip de govern escoltarà 
les inquietuds i les propostes de tots 
dos barris.

Durant la recollida de propostes ciutadanes per al pressupost participatiu es van 
rebre un total de 284 aportacions per part de veïns i veïnes de la Garriga. Algunes 
de les propostes rebudes demanen millores en el manteniment dels equipaments 
esportius i l’ampliació de la piscina exterior del poble. La creació d’habitatge social, 
el foment de la mobilitat sostenible i de camins escolars segurs, són altres peticions 
ciutadanes. Altres idees són l’ampliació de l’aparcament al centre, la millora de les 
voreres, la creació d’un nou tanatori i d’una campanya de civisme per a la gent que 
passeja gossos pel poble. 

Un cop finalitzada la fase d’estudi i validació, que s’està duent a terme aquests 
dies, les propostes que finalment s’hagin considerat vàlides es podran consultar al 
web https://pressupostparticipatiu.lagarriga.cat. Posteriorment, durant el mes de 
novembre, es farà una jornada participativa per escollir, d’entre totes les propostes 
vàlides rebudes, les 10 que passaran a la fase final de votació.

Recuperem la memòria del carrer Nord!
Recollida de material sobre la història del barri

Dins del projecte La Garriga Invisible, que pretén posar en valor espais del poble 
oblidats, s’ha iniciat la recollida de material sobre la història del carrer Nord. Es 
busquen records, anècdotes, vídeos, fotografies, retalls de diari o qualsevol material 
relacionat amb la història del barri. 

Les persones que tinguin informació sobre el passat dels anomenats “pisos del 
secretari” i el seu barri poden omplir el formulari virtual que trobaran al web i a 
les xarxes de de l’Ajuntament. També poden fer arribar la informació a través de 
les urnes que s’han instal·lat al bar la Parrilla, a Can Pujol, a l’Espinasa i a l’OAC. 

La recollida es tancarà el 18 d’octubre. El 3 d’octubre a les 17 h és previst celebrar 
una activitat participativa per posar en comú vivències i records que tindrà lloc al 
mateix carrer Nord.

?
En línia

Enquesta sobre l’OAC

Segueix oberta l’enquesta per 
conèixer les impressions de veïns i 
veïnes de la Garriga sobre el servei 
de l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC). L’enquesta es pot fer a 
través del web municipal i permet 
valorar-ne el servei i l’atenció. Des 
de l’Ajuntament es fa una crida a 
participar-hi.

Aprovats els ajuts de menjador

El Consell Comarcal del Vallès 
Oriental va resoldre, el 9 de setembre, 
els ajuts de menjador per a famílies 
de la comarca. De les 216 sol·licituds 
fetes a la Garriga se n’han concedit 
137 amb el 70% de l’import, i 5 amb 
el 100% de bonificació. La resolució 
es pot consultar al web municipal.



Cap a un poble amb menys cotxes 
Pedalem la Garriga i l’Ajuntament amb la Setmana de la Mobilitat Sostenible

La Setmana Europea de la Mobilitat 
2020 té com a lema “Per una 
mobilitat sense emissions”, i des de 
la Garriga s’han preparat diverses 
accions de sensibilització.

#ConnectemlaGarriga
Des del 20 de setembre, el col·lectiu 
Pedalem la Garriga ofereix l’activitat 
“Fes el camí la Garriga – Cardedeu”, 
que compta amb un itinerari 
senyalitzat i un “track” al Wikiloc de 
l’entitat. Es tracta de la primera ruta 
del projecte #ConnectemlaGarriga, 
amb què es vol afavorir la connexió 
en bicicleta entre els pobles propers 
i reduir el transport motoritzat, tant 
en la mobilitat quotidiana com en 
l’oci i el turisme. Ben aviat també es 
senyalitzaran rutes fàcils i segures 
per arribar a l’Ametlla, Granollers, 
Aiguafreda i Santa Eulàlia, i l’entitat 
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Mesures anticovid a
l’hosteleria i a la restauració
De dijous a diumenge les terrasses 
han de tancar a les 23 h
La  resolució SLT/2073/2020 del Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, a través de la qual s’adopten 
mesures extraordinàries a Catalunya per fer front a 
la pandèmia de la covid-19, recomana a la ciutadania 
que limiti les trobades socials fora del grup de con-
vivència estable i que les trobades socials es limitin 
a un màxim de 10 persones. Però més enllà d’això, 
la resolució també inclou un seguit de restriccions 
dirigides als establiments d’hostaleria, restauració i 
terrasses, així com als bars i restaurants.
Concretament, les restriccions en activitats d’hote-
leria i restauració que afecten els establiments de 
la Garriga són les que es detallen a la imatge de la 
dreta.

en compartirà els enllaços a Wikiloc.

Activitats de conscienciació
També en el marc de la Setmana de la Mobilitat Pedalem 
la Garriga organitza la projecció del film El ladrón de 
bicicletas i el curtmetratge Viatge autopropulsat. Serà 
dijous 24 a les 20.30 h al cinema Alhambra. 
Dissabte 26 de setembre al matí, a la plaça de Can Dachs 

s’hi podrà visitar l’exposició “50 mentides sobre el cotxe”, 
una altra proposta de Pedalem la Garriga. I diumenge 27 
a les 12 h, a Can Luna, l’Ajuntament oferirà un espectacle 
infantil a càrrec de FEFE i Cia.  
Tot plegat s’acompanya de les actuacions virtuals impul-
sades per Diputació de Barcelona i la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat que, a través del seu web, 
presenten diversos recursos educatius.
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La Biblioteca obrirà nous espais 
Obres de millora a la segona planta de l’equipament

breus
Millora de l’asfaltat

Durant el setembre, just abans de l’inici 
escolar, s’han fet reparacions de l’asfalt en 
alguns trams dels carrers Consell, Samalús, 
Cardedeu i pl. Dr. Montal. Aquesta és només 
una primera actuació; al llarg dels propers 
mesos es preveu fer-ne més a d’altres punts 
del municipi.

Dins del projecte de millora de la Biblioteca Núria Albó s’estan duent a terme 
obres a la segona planta de l’edifici per adaptar-lo a les noves necessitats de 
l’espai i integrar-lo a la resta de l’equipament. 

Un cop acabin aquests treballs la Biblioteca disposarà d’un espai de formació 
i informàtica, dotat amb ordinadors; un espai de suport, on s’hi podran fer 
treballs en grup i activitats de promoció per a públic reduït, i un espai jove. En 
aquesta darrera sala, que ocuparà pràcticament la meitat de la segona planta 
i serà diàfana, el públic més jove hi trobarà novel·la juvenil, còmic, llibres de 
referència i monogràfics d’interès. 

Les obres les finança l’Ajuntament i part del mobiliari s’ha adquirit amb 
una subvenció de la Diputació. S’espera que els treballs finalitzin de cara 
a l’octubre. Actualment, la Biblioteca funciona d’acord amb les mesures 
preventives que marca la normativa i els  serveis actius es poden consultar al 
seu web i a les seves xarxes socials.  

Nova senyalització als polígons

La Garriga ha renovat, millorat i homologat 
la senyalització de totes el seus polígons 
i àrees industrials: Can Terrers, Ca n’Illa, 
Congost, la Doma i Met Sidro. Amb aquesta 
actuació s’han instal·lat senyalitzacions 
verticals d’orientació en els diferents punts 
estratègics de cada zona, així com també 
senyalitzacions de codi, de situació i plaques 
amb els noms dels carrers. Per facilitar 
l’orientació dins dels espais també s’ha 
definit un color específic per a cada polígon, 
que ajudarà ubicar-s’hi més ràpidament.

Restauració dels marges del riu afectats pel Gloria
Actuació a la llera del riu, a l’alçada del carrer Fra Benet

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ja ha finalitzat part 
de l’actuació que servirà  per restituir dels marges 
del riu Congost després del pas del temporal Gloria. 
Aquests dies s’ha treballat al tram del carrer Fra 
Benet per refer la part de talús que va caure durant el 
temporal del passat mes de gener. 

L’actuació consisteix en l’estabilització dels marges 
mitjançant un mur de gravetat format per una 
estructura de troncs de fusta amb estaques vives 
(esqueixos), plantació de vegetació de ribera i sembra 
d’espècies herbàcies. La plantació i la sembra, un cop 
arrelades i desenvolupades, ajudaran a cohesionar 
l’entramat de terra, troncs i plantes. 

L’ACA també efectuarà treballs a la llera de la zona 
de Can Palau, on el Gloria va causar-hi desperfectes 
importants.



La Garriga celebra la Diada

La plaça de l’Església va acollir, l’On-
ze de Setembre, l’acte institucional 
de la Diada. Van intervenir-hi el re-
gidor de Cultura, Lluís Rodríguez, i 
l’alcaldessa, Dolors Castellà, d’ERC 
amb Acord; el portaveu del Grup de 
Regidors No Adscrits i 1r tinent d’al-
calde, Jordi Pubill; el portaveu de la 
CUP, Pep Tarradas, i la portaveu de 
Junts per la Garriga, Carlota Torné.  
Les entitats Grallarriga, Ball de Gita-
nes i La Garriga Balla - Ball de Cintes 
van oferir una Ball d’Homenatge a la 
Senyera, i també s’hi va fer una ofre-
na floral.

Presentació d’una obra pionera

breus

El llibre Interpretació del patrimo-
ni. Com provocar pensaments, pre-
guntes i significats, impulsat des de 
l’Ajuntament i publicat per Rafael 
Dalmau Editor es va presentar a Can 
Luna el dia 16 de setembre. A l’ac-
te hi van intervenir Cristina Simó, 
coautora i traductora del llibre; l’edi-
tor Rafael Català; el coordinador de 
l’obra, Enric Costa, i l’alcaldessa, 
Dolors Castellà. 
El llibre és el primer manual sobre 
Interpretació del Patrimoni (IP) que 
es publica en català i ha comptat 
amb la amb la col·laboració d’espe-
cialistes d’arreu de l’Estat espanyol.

2.000 anys d’història en 4 passes!

Un audiovisual sobre la història de 
Can Terrers i la recreació virtual en 
imatges 3D del seu passat. Aquests 
són dos dels últims treballs impulsats 
per l’Ajuntament per aprofundir en la 
història del municipi i es van poder 
conèixer a Can Luna el 19 de setem-
bre. Dins el projecte “Can Terrers, 
2.000 anys d’història en 4 passes”, 
tant l’audiovisual com la reconstrucció 
en 3D mostren l’evolució del paisatge 
i del poblament de la Garriga des de 
l’època romana fins a l’actualitat. 
Es poden veure al Centre de Visitants 
de la Garriga (crta. Nova, 46).

El Teatre de la Garriga ha engegat una nova temporada 
teatral, que comença plena de novetats i amb totes 
les mesures preventives, sis mesos després que la 
temporada anterior quedés suspesa per l’estat d’alarma. 

Microteatre 
Un circuit de microteatre en diversos espai del poble va 
marcar, el 19 de setembre, l’inici de la nova programació. 
Aquest projecte, que va tenir una gran acollida entre 
el públic, sorgia de la inquietud de diferents grups i 
persones relacionades en l’àmbit teatral, residents a la 
Garriga durant el confinament .

La programació seguirà el 26 de setembre amb 
l’espectacle Sóc feliç, el nou treball de Dàmaris Gelabert. En aquesta obra de teatre musical, la coneguda cantant 
i pedagoga fa un homenatge a les arts escèniques.

Dansa aèria
El proper 17 d’octubre al vespre, la companyia Estampades oferirà Far, un espectacle de dansa aèria que es farà 
just al davant del Teatre, a l’aire lliure.  A l’obra, tres artistes parteixen d’una fusió de la dansa i el teatre amb 
tècniques aèries, tot creant atmosferes plàstiques i efímeres que s’estampen com un miratge per sotragar la 
quotidianitat del púbic.

Aquest espectacle s’inscriu en el marc del programa Fem Dansa, del qual ara la Garriga forma part i que preveu 
més accions al poble. L’objectiu d’aquesta iniciativa és reforçar un circuit estable municipal a Catalunya per a 
produccions de dansa i per ampliar la xarxa d’estructures i espais d’exhibició d’àmbit nacional. 

La cultura no s’atura al Teatre de la Garriga - El Patronat 
Un espectacle de dansa aèria entre les primeres propostes de la temporada
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11Dia Internacional de 
la Visibilitat Bisexual

Canvis a la zona 
blava i a la vermella
Les actuacions dutes a terme re-
centment per millorar la seguretat 
de les persones vianants i afavorir la 
mobilitat sostenible han fet necessa-
ri traslladar algunes de les places de 
zona blava i vermella.
Entre d’altres, s’han retirat les 10 
places de zona blava del passeig Dr. 
Vich, on ja no s’hi permet ni l’apar-
cament ni l’accés de vehicles, i les 7 
places del carrer Pere Fuster (entre 
banys i Sant Francesc), on ja no s’hi 
pot aparcar. Les places de zona blava 
eliminades s’han reubicat al carrer 
Figaró i al carrer dels Banys, entre el 
carrer Mina i la carretera de l’Amet-
lla. En aquest mateix tram s’han 
suprimit 3 places de zona vermella. 
Actualment al poble hi ha 173 places 
de zona blava i 72 de vermella, que 
gestiona l’empresa concessionària 
Giropark SAU. 

breus

Les Jornades Modernistes tindran, aquest any, un format més 
reduït. Entre les  activitats previstes, totes elles gratuïtes però 
amb places limitades, es farà la visita teatralitzada “Fi de festa. 
La societat modernista amb ulls de dona”, als Jardins de Can 
Barbey, on a través de diversos personatges el públic descobrirà 
les mirades de diferents dones de l’època. 
També s’han programat les visites “El modernisme de la burgesia” 
i “El modernisme popular”, que permeten endinsar-se en la 
transformació que va patir la Garriga arran de l’arribada de la 
burgesia barcelonina.  Altres propostes seran la visita “L’esclat de 
l’oci nocturn a la Garriga”, que inclourà un còctel per a assistents, 
i l’activitat “Escape modernista: l’última cançó de Narcisa Freixas”, 
un joc en equips per a públic adult i famílies amb adolescents. Se 
seguiran totes les mesures de seguretat establertes. Més informació 
a www.visitalagarriga.cat, www.la garriga.cat i a l’agenda d’aquest 
butlletí. 

Amb motiu del Dia Internacional de la 
Visibilitat Bisexual (23 de setembre) 
la Garriga duu a terme noves accions 
per sensibilitzar la població sobre la 
diversitat afectiva i sexual. Tot coincidint 
amb aquest diada reivindicativa, s’ha 
programat una acció performativa 
al carrer i s’ha pintat mobiliari urbà 
amb els colors de la visibilitat bisexual 
i LGTBI+. Durant aquests dies, la 
bandera de la visibilitat sexual, que ara 
penja de la façana de l’Ajuntament, ha 
voltat pel poble i diversos veïns i veïnes 
s’hi han fet fotos. 
La commemoració d’aquesta diada 
internacional es va instaurar el 1993, 
per part de l’Associació Internacional 
de Lesbianes, Gais, Bixesexuals, Trans 
i Intersex com a resposta a la invisibi-
lització i l’estigmatització que envolta 
aquesta orientació sexual.

La Garriga, municipi 
cardioprotegit

L’Ajuntament ha dotat amb un nou 
equipament de cardioprotecció mò-
bil un dels vehicles de la Policia Lo-
cal. Aquest nou equipament, junta-
ment amb els altres 11 que ja hi ha 
distribuïts estratègicament dins del 
poble, fan de la Garriga un municipi 
cardioprotegit. L’objectiu és  prote-
gir la població de qualsevol accident 
cardiovascular i poder salvar vides 
en situacions d’emergència.

Campanya comercial de l’ASIC

Fins al 30 de setembre Som ASIC la 
Garriga duu a terme la campanya 
“La quinzena de l’ASIC!”, amb des-
comptes, avantatges i promocions 
als establiments associats. A més 
de les diverses ofertes, també es re-
partiran xecs regals. Més informa-
ció a www.somlagarriga.cat. 

Jornades Modernistes de la Garriga, del 10 al 12 d’octubre
La 9a edició de l’esdeveniment tindrà una programació reduïda i adaptada a la situació
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Setembre

El mes de setembre, amb el retorn a la feina 
i a l’escola, representa un començament de 
cicle en la vida de la majoria de nosaltres.
La situació de crisi sanitària, amb el risc 
de rebrot amenaçant-nos, fa que enguany 
aquest curs esdevingui especial i compli-
cat. Però el comencem amb tota la il·lusió, 
i amb la consciència que educació, cultura 
i esports són puntals bàsics d’una societat 
que vol avançar. En efecte, la premissa 
que seguim és la de recuperar la normali-
tat. Hem treballat molt perquè tots aquests 
àmbits comencin el curs amb les eines que 
garanteixen la seguretat per a dur a terme 
l’activitat. 
Hem ofert als equips directius de les esco-
les i a les associacions de mares i pares el 
nostre suport, així com l’ajut al nostre abast, 
per tal que puguin fer la seva tasca amb els 
recursos que els apropin a la normalitat.
Aquest convenciment també l’hem projec-
tat a la resta d’àmbits que afecten infants, 
adolescents, joves, persones adultes i gent 
gran. Durant l’estiu i el setembre hem po-
sat en marxa el casal municipal de lleure i 
l’esportiu perquè era imprescindible, des-
prés del confinament, tenir l’abast de tothom 
l’eina bàsica en la socialització dels infants: 
l’educació en el lleure.
I també hem ofert ajut i assessorament als 
clubs esportius de la Garriga. Durant l’estiu 
els pavellons esportius han estat disponi-
bles a la represa d’activitats, amb normes 
d’higiene molt estrictes, però oberts a l’ac-
tivitat. Tots els equips han pogut començar 
els entrenaments i les sessions de pretem-
porada seguint uns protocols que hem tre-
ballat des de l’àrea d’esports, d’acord amb 
els consells de les federacions i del govern. 
Aquest àmbit, l’esportiu, també és un pilar 
bàsic en la cohesió social, i per això pren 
tant de relleu.
Desgraciadament, però, vam haver de sus-
pendre la Festa Major, el Corpus, i tantes 
altres activitats, molt més enllà del nostre 
desig. Mentre no hi hagi garanties de segu-
retat en l’acumulació de persones, serà molt 
difícil tornar també a la normalitat en l’àmbit 
cultural i el lleure espontani. Però seguim 
treballant per fer-ho possible.
Setembre serà setembre si hi posem de 
la nostra part, i esdevindrà l’inici de noves 
maneres de relacionar-nos i de viure, si 
cadascú de nosaltres aporta el millor de si  
mateix. Tothom haurà de fer la seva feina, a 
l’administració li tocarà preveure i resoldre, 
però a la ciutadania complir estrictament les 
normes de seguretat: mascareta, desinfec-
ció, distàncies...

Nou curs polític i escolar

Aquest setembre encetem un nou curs es-
colar, però també un nou curs polític amb 
unes eleccions al Parlament de Catalunya 
a la cantonada.
Com dèiem al Garric anterior, la comunitat 
educativa té de nou un repte a l’hora d’en-
carar aquest nou curs escolar en plena pan-
dèmia de la Covid-19 que, malauradament, 
en condiciona el seu funcionament. Hem de 
fer costat a l’equip docent en tot moment, 
comptant amb que hi haurà inconvenients i 
dificultats per a tothom: mestres, alumnes i 
famílies. 
Estem segurs que els centres educatius se-
guiran totes les recomanacions i aplicaran 
les mesures per a evitar al màxim els conta-
gis i tot plegat, amb uns recursos molt limi-
tats. Siguem comprensius, pacients i posem 
el nostre gra de sorra per a fer les coses 
més senzilles per a tothom.
I també s’obre un nou curs polític a les por-
tes d’unes eleccions al Parlament, on la 
nostra força política es presentarà amb el 
nou projecte liderat pel President Puigde-
mont, anomenat Junts. 
Encetem aquest nou curs molt il·lusionats, 
amb força, amb els lideratges clars i les con-
viccions intactes. Comptem amb vosaltres!
 

El Pla Especial del Riu Congost

Aquests últims mesos hem viscut diferents 
situacions de risc relacionades amb els rius 
al nostre país: el temporal Dana que va afec-
tar al riu Francolí, l’explosió d’una indústria 
química a Montornès del Vallès amb la con-
seqüent contaminació que es va produir al 
riu Besòs, i el temporal Glòria que va afec-
tar directament al riu Congost i va posar en 
alerta el nostre municipi pel risc d’inundació. 
La pressió urbanística, tant residencial com 
industrial, i les infraestructures han fet que 
el riu Congost hagi quedat encaixonat i que 
no s’hagin respectat les zones inundables. 
No podem d‘oblidar que els rius són dinà-
mics i necessiten el seu espai. S’han  d’or-
denar els espais inundables amb el nou 
POUM i  desenvolupar el Pla especial del 
riu Congost.
Des de la CUP hem aconseguit que en els 
pressupostos del 2020 s’incorpori una par-
tida per aquest Pla especial que té com a 
objectius  l’ordenació de l’espai, la regularit-
zació dels usos i activitats, i la naturalització 
del riu.
Volem un espai natural per gaudir, i on al-
hora es recuperi la fauna i la flora autòctona 
del riu. Un eix de comunicació i connector 
biològic, de recuperació del bosc de ribera 
amb l’eliminació de les espècies exòtiques, 
que no són del nostre entorn, i la recupera-
ció de la vegetació natural, on es protegeixi 
i es potenciï la fauna autòctona creant nous 
hàbitats naturals.
Aquest pla especial també ha d’establir les 
directius ambientals que promoguin la pro-
tecció de la qualitat de les aigües, revisant i 
establint els criteris necessaris per tal d’evi-
tar-ne la contaminació. 
El pla especial ha de ser una oportunitat per 
a la participació ciutadana, on tothom pugui 
dir la seva respecte a un espai que és de 
tots i per a tots. Un espai natural que s’ha 
de preservar, millorar i d’integrar al municipi. 
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Els garriguencs mereixem un 
Govern Municipal que no ens 
menteixi

L’estiu ens ha portat a la Garriga la major 
estafa política des de la restauració dels 
ajuntaments democràtics a l’any 1979. 
Una estafa on ERC ha fet de l’enaltiment 
del transfuguisme polític un eix de la seva 
manera d’entendre com governar el nostre 
municipi. ERC ho ha fet justificant i sen-
tint-se orgullosos d’incorporar 4 regidors no 
adscrits al Govern, moment en què deixen 
de ser no adscrits per ser trànsfugues po-
lítics tal i com es reconeix a l’Acord sobre 
un codi de conducta política en relació amb 
el transfuguisme a les Corporacions Locals. 
Un acord que va signar ERC al 2006 i que 
no ha tingut miraments a l’hora d’incom-
plir-lo. Val a dir que sembla ser el tarannà 
comarcal d’ERC, el d’anar tirant de trànsfu-
gues per governar ho han fet a Sant Fost de 
Campsentelles i ara al nostre poble. Una Al-
caldessa que ha reconegut públicament que 
si aquests 4 regidors estiguessin a Junts per 
la Garriga no haguessin pactat. Què ha can-
viat perquè aquests 4 regidors ex de Junts, 
en especial el portaveu Sr. Pubill que va fer 
intervencions molt dures contra el Govern, 
avui estiguin al Govern? Doncs simplement 
les ganes de desestabilitzar el seu rival po-
lític dintre de l’espectre independentista, 
posant per sobre polítiques que es fan a 
Barcelona per sobre del municipalisme, per 
sobre de la Garriga.  
Els garriguencs i garriguenques mereixem 
un Govern que no ens menteixi. Això ho 
hem dit als dos darrers plens municipals. El 
Govern ens ha mentit quan a principi de le-
gislatura volia ser un govern dialogant amb 
voluntat d’arribar a acords amb tothom. El 
Govern d’ERC ha tingut la mà estesa per 
part de Cs i resta de l’oposició durant tota 
la crisi de la COVID-19. Però ha estat el Go-
vern i no l’oposició, qui ha trencat qualsevol 
voluntat d’enteniment. Hem estat gairebé 
dos mesos sense comissions polítiques on 
treballar temes importants com el contrac-
te del subministrament de l’aigua, la gestió 
dels residus, o un pla integral de xoc contra 
la COVID-19 que el govern d’ERC no ha vol-
gut fer tot i que Cs li havia dit d’on podríem 
treure els 300.000 € per aquest pla. La rea-
litat ha estat que mentre nosaltres reclamà-
vem aquests espais de treball, ERC estava 
acabant el pacte del nou Govern i preparant 
el discurs de “junquerisme” demagògic per 
dir que ells ho fan tot bé i que la culpa és 
de l’oposició que no col·labora. Menteixen 
i nosaltres els ho em demostrat als plens 
municipals.
En fi, del diàleg amb tothom hem passat al 
Govern més car de la història garriguenca. 
Vora 350.000 € any en sous amb resultats 
decebedors.

Un projecte per la Garriga i pel 
futur de la seva gent

Aquest estiu no haurà estat per molts un 
estiu normal. Molts àmbits de la nostra vida 
que consideràvem immutables han trontollat 
i hem hagut d’assimilar massa coses.
Una pandèmia ha fet remoure els fonaments 
de la nostra societat, ens ha fet vulnerables 
i fràgils i ens ha obligat a diferenciar l’im-
portant del que no ho és, l’essencial del 
superflu. Conceptes com vida, salut, feina, 
responsabilitat social, solidaritat, tornen a 
demanar la nostra atenció i el seu paper a 
les nostres vides.
Haurem de reinventar la nostra societat i 
això no és fàcil, però el cert és que la nos-
tra societat estava ja malalta i la crisi, unes 
vegades econòmica, d’altres financera o de 
legitimitat política, vivia entre nosaltres per 
més que fèiem de no veure-la; el nostre en-
torn, mica a mica i de manera inexorable, 
havia perdut el nord.
Això és així i tot i això, els que participem 
d’una manera o altra de la vida política de 
la Garriga, no vàrem poder estalviar-nos el 
darrer ple. Un ple on el gran problema que 
surava i apareixia a cada moment, entre les 
línies del discurs polític, era el retret.
El retret als que vàrem creure, errats o no, 
que podíem representar el nostre poble 
millor posant per damunt de pertinences i 
ideologies, sovint massa difuses, la fidelitat 
a un programa i a les necessitats de la nos-
tra gent.
Molts deien, sense ruboritzar-se, preferir un 
govern en minoria i sols els faltava dir: “Així 
no perdem la nostra capacitat d’influenciar 
i de condicionar el govern”. Nosaltres, no.
La nostra aposta és un govern fort, com ho 
és ara, on tothom hi ha de poder ser doncs, 
ja que els problemes d’avui son reals i re-
quereixen consensos, majories i governa-
bilitat, perquè no hi ha solucions fàcils ni 
ràpides.
Venen temps complicats i nosaltres serem a 
la taula, hi serem per abordar els problemes 
i buscar les millors solucions, volem liderar 
el futur i si per això cal compartir el lideratge 
del present ho farem. I convidem des d’aquí 
tothom a participar del nostre projecte, un 
projecte per la Garriga i pel futur de la seva 
gent.
Us desitgem el millor.

Anem per feina! El PSC al Carrer!

Comencem un nou curs polític amb la incer-
tesa que ens generen els temps que estem 
vivint. Un curs polític que arriba també amb 
la novetat del nou equip de govern que es 
va fer efectiu al ple de juliol, on ERC va deci-
dir trencar definitivament amb la possibilitat 
de fer un govern d’esquerres i progressista i 
apostar per la incertesa d’un pacte on preval 
el transfuguisme. 
Durant aquest primer any, el nostre paper 
ha estat el de donar equilibri a un govern 
municipal que estava en minoria a canvi 
d’uns acords de les propostes que ens fèieu 
arribar els garriguencs i les garriguenques. 
Aquests acords han quedat en l’oblit i no 
s’han acomplert, però nosaltres no defallim. 
Volem seguir escoltant les vostres propostes 
i seguirem apostat per visualitzar les vostres 
preocupacions, perquè al cap i a la fi, aquest 
és el nostre principal objectiu. Aquest primer 
any hem fet reunions amb entitats i veïns i 
veïnes a títol personal. 
Seguirem utilitzant aquestes eines per a 
poder-vos escoltar i canalitzar les prioritats 
dels nostres veïns i veïnes. Nosaltres vam 
dir que aquesta era una legislatura plena 
d’oportunitats i va passar el temps i comen-
cem a veure que aquesta serà una legislatu-
ra de desenganys. La legislatura que havia 
de marcar els objectius de la Garriga en els 
propers 10 anys, està entrant en fallida i les 
previsions econòmiques, fan que els temps 
que hem de viure siguin encara menys es-
perançadors. 
És per aquest motiu que es fa encara més 
important definir uns objectius estratègics 
clars; deixem les paraules buides per co-
mençar a marcar el futur de la Garriga. 
Aquest és el nostre paper. Tot i que som 
escèptics, ja ho hem fet. Seguim estenent 
la mà al govern municipal. Una mà que no 
han volgut agafar durant les crues setma-
nes que tots i totes hem viscut i han tirat pel 
dret sense el suport dels grups polítics de 
la oposició.
Els temps viscuts ens han de fer més forts. 
Hem perdut pel camí molts veïns i veïnes, 
familiars, amics... Això ens ha de fer mi-
rar cap endavant i anar tots i totes a l’una. 
Ells i elles s’ho mereixen. Tots i totes ho 
mereixem i des dels Socialistes de la Ga-
rriga, seguirem apostant per la proximitat i 
el municipalisme, tots i que alguns, segons 
sembla ser després de veure algunes en-
trevistes que s’han publicat als mitjans de 
comunicació, segueixen vivint en el conflic-
te constant, deixant de banda les polítiques 
municipals.

Jordi Pubill (regidor no adscrit)
Joan Esteban (regidor no adscrit)
Juliet Grau (regidora no adscrit)
Xavier Bernaldo (regidor no adscrit)
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Inscripcions a info@visitalagarriga.cat i 
610 47 78 23. Places limitades. 

- Visita teatralitzada: Fi de festa. La 
societat modernista amb ulls de dona
A càrrec del Centre de Visitants de la 
Garriga.
Als jardins de Can Barbey (c. Figueral, 
núm. 40)
Passis: 17 / 18 / 19 h
Inscripcions a info@visitalagarriga.cat i 
610 477 823. Places limitades.

- Escape modernista: L’última cançó 
de la Narcisa Freixas
A càrrec d’Artemis Gymkhanas 
Barcelona
Punt de trobada a la plaça del Silenci, 
17.30 h 
Joc per a persones adultes i famílies 
amb adolescents (mínim 10 anys).
Equips de 6 persones.
Inscripcions a info@visitalagarriga.cat i 
610477823. Places limitades.

DIUMENGE 11 D’OCTUBRE

- Visita teatralitzada: Fi de festa. La 
societat modernista amb ulls de dona
A càrrec del Centre de Visitants de la 
Garriga.
Als jardins de Can Barbey, c. Figueral, 
núm. 40- Passis: 11 / 12 / 13 h
Inscripcions a info@visitalagarriga.cat i 
610477823. Places limitades.

- Escape modernista: L’última cançó 
de la Narcisa Freixas
A càrrec d’Artemis Gymkhanas 
Barcelona
Punt de trobada a la plaça del Silenci, 
a les 11 h 
Joc per a persones adultes i famílies 
amb adolescents. Equips de 6 
persones.
Inscripcions a info@visitalagarriga.cat i 
610477823. Places limitades.

- Visita guiada: L’esclat de l’oci 
nocturn a la Garriga
A càrrec del Centre de Visitants de la 
Garriga.
Punt de trobada a Can Raspall, 19 h
Inscripcions a info@visitalagarriga.cat i 
610477823. Places limitades.

DEL 15 AL 30 DE SETEMBRE 
Als establiments de Som ASIC la 
Garriga
La quinzena de l’ASIC. Descomptes i 
promocions a més de 100 establiments 
del municipi
Organitza: Som ASIC la Garriga

DIMECRES 23

A la tarda, al centre del poble 
Acció performativa: “Donar veu... al 
desig”.
Activitat amb motiu del Dia 
Internacional de la Visibilitat 
Bisexual.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DIVENDRES 25 DE SETEMBRE

A les 20 h, a la Biblioteca Núria Albó
Rumbesia. Recital de poesia per 
rumba
Organitza: Biblioteca Núria Albó

DISSABTE 26 DE SETEMBRE

Al matí, a la plaça de Can Dachs
Exposició: “50 malentesos sobre 
el cotxe”. Setmana de la Mobilitat 
Sostenible.
Organitza: Pedalem la Garriga i 
Ajuntament de la Garriga

A les 10 h, al Teatre de la Garriga.
Sóc feliç, espectacle de Dàmaris 
Gelabert
Organitza: Teatre de la Garriga

DIUMENGE, 27 DE SETEMBRE

A les 10.30 h, al jaciment de Can 
Terrers 
Activitat Familiar: “Investiga sota les 
pedres!”. 
Informació i preus: info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

A les 12 h, a Can Luna
Espectacle infantil. Setmana de la 
Mobilitat Sostenible.
Organitza: Ajuntament de la Garriga
  

DILLUNS 28 i DIMECRES 30 DE 
SETEMBRE 

De les 18 h a les 20 h, per Zoom 
Curs de fiscalitat per a associacions. 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DIMECRES 30 DE SETEMBRE

A les 19 h, en format telemàtic
Ple municipal. Es podrà seguir en 
directe per Ràdio Silenci.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

ACTES DE COMMEMORACIÓ DEL
81 ANIVERSARI DEL BOMBARDEIG

I DE FOMENT DE LA PAU
De gener a març de 2020

La Cultura de la Pau consisteix en una sèrie de valors, actituds i 
comportaments que rebutgen la violència i prevenen els confl ictes 
tractant d’atacar llurs causes per solucionar els problemes mit-
jançant el diàleg i la negociació entre les persones i les nacions. 

Més informació a www.visitalagarriga.cat i www.lagarriga.cat

“Si volem un món de pau i de justícia cal pos ar decididament 
la intel·ligència al servei de l’amor” 

Antoine de Saint-Exupery 

LA VIOLÈNCIA I LA INJUSTÍCIA ES COMBATEN DES DE
LA FRATERNITAT I LA SOLIDARITAT

Ja fa sis anys que les àrees de Patrimoni i de Cooperació programem, en el marc del 
projecte LA GARRIGA PEL FOMENT DE LA PAU, un seguit d’activitats, al voltant de dues 
dates assenyalades: la commemoració del bombardeig que va patir la Garriga al gener 
de 1939 i la celebració del Dia Internacional de la Pau, fi xat per les Nacions Unides el 
21 de setembre. 
Les activitats serveixen per connectar el que va passar a la Garriga fa 81 anys i el que 
succeeix encara avui arreu del món. 
Enguany, hem volgut posar el focus en la solidaritat entre persones i pobles, tan present 
i universal, a la Garriga i al món, fa 81 anys com avui, malgrat els contextos adversos 
polítics i econòmics, històrics i actuals.
Són la solidaritat, la fraternitat, la sororitat i la lluita conjunta de persones i pobles les 
que van possibilitar durant la Guerra Civil l’acollida de persones refugiades, la superació 
d’episodis de violència i de repressió, la lluita internacional al costat de la II República 
atacada pel feixisme...
I són aquestes mateixes solidaritat, fraternitat, sororitat i lluita de persones i pobles les 
que minoren, encara que sigui només una mica, el patiment de tanta gent que suporta 
la injustícia institucionalitzada del segle XXI, que salven vides a la Mediterrània, que 
injecten energia a qui està lluitant a l’altra banda del món...
Perquè només aquest combat compartit de persones i pobles pot lluitar contra les violèn-
cies del segle XXI, de la mateixa manera que ho va fer contra les bombes de fa 81 anys.

Amb el suport de:

Organitza: 

DISSABTE 3 D’OCTUBRE

A les 17 h, al carrer Nord
Activitat participativa del projecte La 
Garriga invisible
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DIUMENGE 4 D’OCTUBRE

A les 18 h, al cinema Alhambra
Projecció de la pel·lícula Uno para 
todos i xerrada amb Laura Pinyol, 
periodista i escriptora
Organitza: Cinema Alhambra

A les 18 h, a Can Fernàndez
Cinefòrum: El camp d’aviació i el 
bombardeig a la Garriga. Actes de 
commemoració del 81 aniversari 
del Bombardeig i Foment de la Pau. 
Aforament limitat.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DIMECRES 7 D’OCTUBRE 

A les 19 h, mitjançant la plataforma 
ZOOM
Trobada veïnal en línia Barris de 
Gallicant i Tremolencs
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DISSABTE 10 D’OCTUBRE

A les 21 h, al cinema Alhambra
Lorca amb Joel Minguet
Organitza: cinema Alhambra

DEL 10 AL 12 D’OCTUBRE

Jornades Modernistes
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DISSABTE 10 D’OCTUBRE

- Visita guiada: El modernisme de la 
burgesia. Arquitectura, aigua i jardins
A càrrec del Centre de Visitants de 
la Garriga. Punt de trobada a Can 
Raspall.  
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DILLUNS 12 D’OCTUBRE

- Visita guiada: El modernisme 
popular
A càrrec del Centre de Visitants de la 
Garriga.
Punt de trobada a Can Raspall, c. 
Banys 40, 12 h 
Places limitades. Inscripcions a 
info@visitalagarriga.cat. 

15, 22 i 29 D’OCTUBRE, 5 i 12 DE 
NOVEMBRE DE 2020

de 9  a 13 h, amb plataforma Zoom
Curs de Coaching (2a edició)  per a 
persones aturades inscrites al Servei 
Local d’Ocupació. Sessió Informativa: 
1 d’octubre de 2020 a les 10 h. 
Inscripcions a través del correu 
gcuni@ajlagarriga.cat. 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DISSABTE 17 D’OCTUBRE

Davant del Teatre de la Garriga
Espectacle dansa aèrea: Far. A càrrec 
de la companyia Estampades.
Organitza: Teatre de la Garriga

DIUMENGE 18 D’OCTUBRE

A les 11 h, des de Can Raspall
Visita guiada: “Modernisme i guerra. 
Històries creuades”. Actes de 
commemoració del 81 aniversari del 
Bombardeig i Foment de la Pau.
Places limitades. Inscripció prèvia a 
info@visitalagarriga.cat.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DIVENDRES 23 D’OCTUBRE

A les 19 h, a la Llibreria Strogoff
Vetllada literària: “Mai cap home ha 
estat enterrat amb més honor”. Actes 
de commemoració del 81 aniversari 
del Bombardeig i Foment de la Pau. 
Aforament limitat. 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DIUMENGE 24 D’OCTUBRE

A les 11 h, des de Can Raspall
Taller de joc familiar “D’arreu 
del món. Memòria de la gent 

Narcisa Freixas tocant el piano. Imatge extreta de www.sapiens.cat

- Edició COVID -

DIMECRES 28 D’OCTUBRE

A les 19 h
Ple municipal. Es podrà seguir en 
directe per Ràdio Silenci. 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

nouvinguda d’abans i d’avui”. Actes de 
commemoració del 81 aniversari del 
Bombardeig i Foment de la Pau. 
Inscripció prèvia a patrimoni@
ajlagarriga.cat Places limitades.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DIUMENGE 25 D’OCTUBRE

A les 11 h, des de la plaça de l’Església
Ruta guiada: “No us oblidarem, 
per la llibertat del món”. Actes de 
commemoració del 81 aniversari del 
Bombardeig i Foment de la Pau. 
Places limitades. 
Inscripcions a info@visitalagarriga.cat.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Nota:
Aquesta agenda és provisional i està subjecta a l’evolució de la situació sanitària 
actual. Podeu consultar tota la informació actualitzada al web municipal i a les 
xarxes socials de l’Ajuntament.
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Josep Ramon Casals és l’autor 
de les imatges 3D que recreen 
el passat de Can Terrers i que 
es van poder veure el 19 de se-
tembre a Can Luna, durant la 
presentació de l’audiovisual i 
el projecte “Can Terrers, 2.000 
anys d’història a 4 passes”. És 
expert en reconstrucció virtu-
al i il·lustració històrica i, en 
aquesta entrevista, explica com 
aquestes representacions di-
gitals ens apropen a la nostra 
història.

“Hem pogut oferir una imatge força 
propera de com devia ser la vil·la de 

Can Terrers”

Josep Ramon Casals, expert en reconstrucció virtual

Què són les recreacions històriques 
virtuals? 
Les reconstruccions virtuals són una 
eina que ha esdevingut imprescindible 
per poder entendre i difondre la nos-
tra història. Sempre s’han representat 
escenes, ciutats i llocs en dibuixos que 
pretenen acostar-nos la història d’una 
manera didàctica i són fantàstics (qui 
no ha gaudit dels dibuixos d’en Riart 
en un munt de llibres i senyalitzaci-
ons, per exemple?). Però les eines de 
representació digital que fem servir 
actualment van més enllà, perquè ens 
serveixen també per desenvolupar 
hipòtesis constructives, en un treball 
conjunt amb persones historiadores 

una imatge global plausible. També 
hem reconstruït part del paisatge de 
l’entorn. Això, juntament amb l’estudi 
del terreny i la comparació amb refe-
rents similars, ens permet oferir una 
imatge força propera de com devia ser 
la vil·la.

Quines són les fases del procés de 
treball? 
El primer i més important és entendre 
el lloc i el moment que representem, 
hem de tenir el context clar per com-
prendre l’abast i l’estructura del lloc. 
Després es tracta de treballar amb 
la resta de l’equip (gent historiadora, 
tècnica, arqueòloga...) per anar des-
granant els detalls de les estructures 
i poder fer un aixecament arquitec-
tònic en 3D que encaixi amb el que 
tenim arran de terra. Se n’han de di-
ferenciar les fases d’evolució, perquè 
són estructures que han anat canviant 
i nosaltres volem representar un mo-
ment concret. Tenim molt en compte 
la topografia real i els canvis que hagi 
pogut patir el terreny. Un cop tenim un 
aixecament de tota l’arquitectura que 
podem donar per bona, entrem en de-
talls i representem els materials que 
composen els acabats de la construc-
ció i tots els detalls necessaris per a 
fer-ho comprensible. És com fer una 
maqueta, però virtualment.

Aviat iniciaràs, juntament amb l’his-
toriador Jordi Llimargas, un nou pro-
jecte sobre la Garriga. En aquest cas, 
sobre el nucli urbà de 1716.
Aquest projecte serà molt interessant 
perquè a part de recrear un altre mo-
ment històric de l’evolució de la Garri-
ga, ja molt avançada la seva configu-
ració urbana tal com la coneixem avui 
dia, iniciarem una nova metodologia 
de treball, que ens permetrà obtenir 
resultats visualment atractius i realis-
tes com fins ara. Això ens obrirà una 
finestra al futur, amb l’aplicació de 
noves tecnologies que ja s’aniran des-
vetllant i que prometen molt. 

i arqueòlogues. Tenen, per tant, una 
doble vessant: de recerca, per una 
banda, i de representació, per l’altra. 
Serveixen per difondre els resultats 
de molts anys de treball que d’una al-
tra manera no arribarien a la gent.

Què ens permet descobrir, la recons-
trucció de Can Terrers?
Hem pogut donar forma a una conjunt 
històric que la majoria no podríem ar-
ribar a imaginar a partir de les restes 
arqueològiques que es poden visitar. 
Hem fet una hipòtesi de com seria la 
vil.la romana en el seu estat normal 
de funcionament, en el seu millor mo-
ment, per posar en context les restes 
que veiem sobre el terreny, que en són 
una petita part i no permeten enten-
dre la magnitud del conjunt. 
Hem fet una reconstrucció força preci-
sa de l’estructura de l’edifici i, a més, 
hem desenvolupat la resta del com-
plex, que ara no veiem. Tot plegat, per 
fer-nos una idea de com era una vil·la 
romana d’aquestes característiques, 
amb tots els seus edificis dedicats a 
les diferents activitats, com ara les 
àrees de producció de vi, que també 
hem reconstruït en base a referents 
similars. 

De quines dades partíeu, en el cas de 
Can Terrers?
El punt de partida és un estudi arque-
ològic molt profund. Per sort, la part 
conservada dels banys es coneix molt 
bé pel que fa a l’estructura, i això per-
met treballar-la amb molta segure-
tat. De la zona de producció de vi, en 
canvi, se’n conserven punts clau molt 
importants per desenvolupar una hi-
pòtesi però sense dades massa con-
cloents dels límits de l’edifici i la seva 
estructura, i per això ens hem basat en 
referents similars. Altres àrees de la 
vil·la són més hipotètiques perquè es-
tan basades en sondejos que no apor-
ten una informació tan clara però que 
ens permeten tancar el conjunt i oferir 


