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Promoció econòmica

www.lagarriga.cat @ajlagarriga

El butlletí municipal El Garric és una publicació bimestral 
de distribució gratuïta que edita l’Ajuntament de la Garriga.
Redacció, fotografia i coordinació: Organisme Autònom de 
Mitjans de Comunicació (OAMC) · Sara Riera · Verònica Heredia
Consell d’Administració de l’OAMC.
7.000 exemplars. Dipòsit legal B-11655-07 
Impressió: Impremta Pagès.
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Telèfons d’interès
Dolors Castellà Puig

Alcaldessa de la Garriga

Ajuntament la Garriga ajlagarriga

Telèfons d’interès

Encarant el nou curs
Fa pocs dies, davant de casa, un veí m’explicava que enguany bona part 
de les orenetes han iniciat el seu camí de retorn cap al continent africà 
unes tres o quatre setmanes abans del que és habitual. L’oreneta és 
un ocell migratori i el seu instint el guia bàsicament el clima. Explicava 
aquest veí que el canvi climàtic “despista” les orenetes i totes les espècies, 
i deia que “hi hem de posar remei”, “Com s’ho faran les cries per arribar a 
l’Àfrica si encara no tenen prou força per un viatge tan llarg”?
La ciutadania de la Garriga ha entomat la seva part de responsabilitat en 
aquesta lluita contra el canvi climàtic: la recollida selectiva dels residus 
que generem arriba al 81% i això és gràcies al compromís de la majoria 
veïnes i veïns. Els nostres canvis d’hàbits en el consum fan que també 
contribuïm de manera activa en aquesta lluita que és de tots perquè 
afecta la Garriga i també la casa comuna de la humanitat, que és el 
nostre planeta.
Vull agrair a la ciutadania garriguenca el seu esforç, la seva contribució i 
el seu compromís en aquest canvi d’hàbits tan complex. Soc conscient 
que encara queda molta feina a fer, ens queda resoldre els motius que 
ens han desviat del civisme davant de la recollida selectiva i l’objectiu 
del residu zero.
Com també estem fent esforços per fer de la Garriga un poble més just, 
i per aquest motiu aquest curs que comença, l’Escola bressol municipal 
“Les Caliues” aplicarà el sistema de la tarifació progressiva en les seves 
quotes, tal com ja s’ha fet en els casals municipals d’estiu.
Durant aquests mesos també podrem recuperar la festa d’homenatge a 
la gent gran, que serà una proposta que tindrà en compte les persones 
de més edat de la Garriga. Després de les limitacions de la pandèmia en 
tenim moltes ganes. 
A més, a l’octubre inaugurarem un espai de dol per a les famílies que 
han experimentat la pèrdua d’un nadó abans de néixer, durant el part 
o als pocs dies del naixement. Serà la contribució solidària que farem a 
l’acompanyament del dol d’aquestes famílies veïnes de la Garriga. 
Finalment vull acabar amb una referència a dues diades importants per 
al nostre país: la Diada nacional i la commemoració del cinquè aniversari 
de l’1 d’octubre. Aquestes dates ens recorden que Catalunya continua 
amb el seu anhel de llibertat, que necessitem una república catalana 
entre altres coses per poder gestionar i decidir les nostres polítiques 
públiques i els ostres recursos. Des de la Garriga continuem treballant 
per la república catalana on hi cabrà tothom.
Una república on les orenetes no hagin de marxar abans de temps.
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Educació

La Garriga compta amb un Punt 
TIC a Can Raspall, un espai que 
posa a disposició de la ciutadania 
eines i cursos per assolir 
competències digitals.

La Garriga ja forma part de la Xarxa Punt TIC, un seguit 
d’espais, repartits per tot Catalunya, que posen a 
disposició de la ciutadania l’equipament i el personal 
necessaris per facilitar-los l’accés a les tecnologies de 
la informació i la comunicació (TIC) i, per tant, a la 
societat del coneixement.

Al municipi, el Punt TIC es troba a Can Raspall on s’hi 
ha habilitat una sala amb ordinadors i un espai per a 
fer cursos i formacions. A més, hi haurà una persona 
que dinamitzarà resolent dubtes i donant suport.

Des de l’Ajuntament es va detectar la necessitat de 
comptar amb un d’aquests punts, per tal de lluitar 
contra la bretxa digital, tant pel que fa a l’ús, a l’accés i 
al coneixement en TIC.

El Punt TIC, a més, vol ser un mecanisme per a 
l’assoliment de les competències digitals que 
estableix el marc europeu DigCom2.2, classificades 
en cinc àrees: informació, comunicació, creació de 
contingut, seguretat i resolució de problemes.

En definitiva, l’objectiu és fer d’aquest espai un 
laboratori d’innovació social digital, sota el model 
que es coneix com a quàdruple hèlix i que implica 
administració pública, ciutadania, centres educatius 
i empreses.

Tal i com explica Txell Catalan, regidora d’Educació, 
“disposar d’un Punt TIC a Can Raspall i formar part 
de la Xarxa de la Generalitat és un gran salt qualitatiu 
per la Garriga, que ha de permetre coordinar i 
sistematitzar tots aquells serveis de l’Ajuntament 
que faciliten l’accés de la ciutadania a les noves 
tecnologies, fent cada vegada més petita la bretxa 
digital actual: es tracta del punt de partida per bastir 
un projecte potent d’innovació social digital”.

El Punt TIC, un servei per lluitar 
contra la bretxa digital
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Educació
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	 Alfabetització	digital
	 Xarxes	socials
	 Ús	del	mòbil	
	 Eines	bàsiques	de	Google	(Drive,	Calendari,	Docs,	Meet…)
	 Ciberseguretat	(que	no	t’enganyin	al	món	digital)
	 Word	per	a	principiants
	 Fonaments	del	full	de	càlcul
	 Creació	de	continguts	interactius
	 Saps	tot	el	que	pots	fer	amb	windows?

GratuïtesC À P S U L E S

al Punt Tic  
de Can Raspall
c. dels Banys, 40

Dimarts de 9 h a 12.30 h 
Dimecres de 9 h a 12 h
Dijous de 9 h a 11 h

punttic@ajlagarriga.cat 

puntticlagarriga

puntticlagarriga

punttic.gencat.cat/punttic/punt-tic-la-garriga

930 00 62 46 / 617 32 59 80

Regidoria de Promoció

Horaris i cursos
El Punt TIC funciona, a partir d’aquest 19 de setembre, de 
dilluns a dijous, amb horaris i serveis diversos: els dilluns i 
dimecres, de 9 a 12 hores, els dimarts, de 9 a 12.30 hores, i 
els dijous, de 9 a 11 hores, es fa atenció individualitzada a les 
persones que vulguin fer ús de l’equipament. I els dimarts de 
9 a 12.30 hores, els dimecres de 9 a 12 hores, i els dijous de 9 a 
11 hores, es preveu fer formacions.

Els cursos programats per aquest primer trimestre inclouen 
Alfabetització digital, Administració electrònica, IdCat, Xarxes 
socials, Apps diverses (feina, salut, entitats financeres...), 
Ús del mòbil (recerca de feina online, ofertes de treball...), 
Eines bàsiques de Google (Drive, Calender, Docs, Meet…), 
Ciberseguretat (que no t’enganyin en el món digital), Word per a 
principiants, Fonamets del full de càlcul, Creació de continguts 
interactius i “Saps tot el que pots fer amb Windows”?.

Prova pilot
En el darrer trimestre, i amb col·laboració amb el Servei Local 
d’Ocupació, es va fer una prova pilot del servei de Punt TIC, 
en què 36 persones van fer càpsules diverses relacionades 
amb les competències digitals i la formació ACTIC de nivell 
inicial, 21 de les quals, a través del programa Treball, Talent 
i Tecnologia.

Properament, s’habilitarà una platafor-
ma digital on es penjaran formacions 
per adquirir competències per a la ciu-
tadania digital que es faran via Punt TIC.

      Més informació: 

SS
ç l·l ny

Fem-la petar
Inscripcions als cursos 
de català
La inscripció als cursos de català per a adults serà el 12 
i 13 de setembre, de manera preferent per als alumnes 
del CPNL del darrer any, i del 14 al 16 de setembre, per 
a tothom. Es pot fer de manera presencial a l’Oficina de 
Català, situada al c. Negociant, 79, (és dins de l’edifici de 
l’EME) o en línia a través de la plataforma d’inscripció i 
tràmits: inscripcions.cpnl.cat. 

La prova de col·locació és un requisit indispensable 
per a aquelles persones que tinguin un mínim coneixe-
ment de la llengua, però que no puguin justificar-lo amb 
la presentació d’un certificat oficial, reconegut per la Se-
cretaria de Política Lingüística, o que no hagin fet ja un 
curs al CPNL. La prova de col·locació és gratuïta, té una 
validesa de dos anys i es pot escollir si es fa en línia o en 
un centre de normalització lingüística proper.  

La informació per a la 
inscripció ja es pot 
consultar a la pàgina web 
(https://www.cpnl.cat/inscripcions/).
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Promoció econòmicaPatrimoni 

Dissabte 15 de maig de 2021, el carrer Nord cele-
brava una festa on tot el veïnat era convidat. Ocu-
pant una part de les voreres i la calçada, s’alçaven 
uns grans plafons, amb fotografies antigues del 
barri, i uns llenços en blanc, que les veïnes i veïns 
anaven omplint amb records i anècdotes.

Aquesta va ser només una part del procés partici-
patiu que va implicar tot el veïnat del carrer Nord 
en “La Garriga Invisible”, el projecte impulsat per 
l’àrea de Patrimoni de l’Ajuntament que vol re-
cuperar la memòria dels espais menys “cèntrics” 
del municipi i posar en valor el paper de totes les 
persones que hi viuen i hi han viscut en la seva 
evolució.

A banda d’aquesta jornada festiva i de recollida 
de documentació, el projecte ha inclòs també la 
recerca a través de canals digitals i les entrevistes 
a una dotzena de persones del barri.

Tothom fa la Garriga
El projecte “La Garriga Invisible” recupera la història del carrer Nord i les memòries 
de la gent que l’ha viscuda, a través d’un procés participatiu que ha implicat el 
veïnat i que ha inclòs entrevistes personals.

Fons Joaquim Rusiñol, CDH la Garriga

Arxiu Andreu Fotògraf
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Telèfons d’interèsParimoni

Una festa per mostrar el resultat
Ara, tot aquest procés ha donat un resultat que es presentarà 
al mateix carrer Nord amb una nova jornada de festa. Serà dis-
sabte 22 d’octubre a les 17 hores.

Les veïnes i veïns del barri seran de nou els protagonistes, a qui 
es mostrarà una sèrie de plafons amb informació històrica de 
com va néixer i evolucionar el carrer Nord i la seva gent, des de 
l’arribada de persones nouvingudes a la recerca de feina, fins 
a la germanor que es va crear al barri, 
passant per la construcció dels 
“Pisos del Secretari”.

Accediu als materials del projecte:

Fons Cristina Sánchez, CDH la Garriga

Interpretació del Patrimoni 
amb perspectiva de gènere

L’Ajuntament de la Garriga ofereix, aquest 2022, un nou curs 
de formació en Interpretació del Patrimoni (IP), enguany, de-
dicat a la IP amb perspectiva de gènere. Està organitzat con-
juntament per les àrees de Patrimoni i Igualtat, amb el Museu 
etnològic del Montseny. 

Aquest any, el curs permetrà reflexionar i analitzar la represen-
tació femenina i identificar estereotips de gènere en espais 
patrimonials, mostrar exemples de bones pràctiques, i adqui-
rir les eines necessàries per dissenyar estratègies i propostes 
divulgatives amb perspectiva de gènere que contribueixin a 
valorar, protegir i difondre la cultura i el patrimoni amb un en-
focament divers, inclusiu i accessible.

Serà impartit per l’associació Herstóricas i, en concret, per Ma-
riela Maitane, membre de l’Asociación para la Interpretación 
del Patrimonio, experta en els camps de la difusió i la interpre-
tació del patrimoni i en la perspectiva feminista aplicada a la 
cultura i el llegat. 

Està dirigit al personal vinculat a la mateixa gestió turística i 
patrimonial garriguenca i és especialment interessant també 
per a persones vinculades professionalment al món dels mu-
seus, de la gestió turística, patrimonial, ambiental i/o cultural, 
tant del món públic com privat, o a tothom qui s’estigui for-
mant en aquests camps.

El curs, que s’impartirà els dies 9, 10 i 11 de novembre i tindrà 
una durada de 20 hores, es realitzarà a la sala polivalent de 
Can Luna. Les inscripcions s’obren el dia 3 d’octubre. 

Anireu trobant tota la informació a
 www.visitalagarriga.cat i a 

www.lagarriga.cat. 
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Promoció econòmicaPromoció econòmicaTurisme

Les Jornades Modernistes 
arriben a la seva 11a edició 
amb una programació variada 
que inclou visites guiades, música, 
tallers, xerrades i activitats. 
La inauguració tindrà lloc a la plaça San-
ta Isabel, davant de Can Raspall, diven-
dres 7 d’octubre al vespre.  També allà, 
hi haurà una xerrada que ens permetrà 
conèixer quin era el paisatge humà i físic 
de la Garriga a meitat del segle XX. 

Dissabte concentrarà la majoria de les 
activitats de les jornades, amb les visites 
guiades del Centre de Visitants, especta-
cles, microescenes modernistes, tallers, 
xerrades i activitats culturals, musicals i 
de dinamització al voltant de l’estiueig. 

Un cop més, diumenge, tindran lloc les 
Festes del bosc a Can Ramos. Tampoc 
faltaran la música swing i la tradicional 
desfilada modernista a la Plaça de l’Es-
glésia. I al jardí de la Casa Emili Sala, es 
representarà Els sots feréstecs a càrrec 
de la companyia Frec a Frec.

Un any més, la Garriga torna a posar-se les seves millors gales de principis del 
segle XX per endinsar-se en les Jornades Modernistes, que enguany 
tindran lloc del 7 al 9 d’octubre.

Fira Modernista, 
balnearis i gastronomia

Un cop més, repeteixen l’exitosa Fira 
Modernista, amb ambientació d’època, 
paradetes i animació, i les activitats 
gastronòmiques i les propostes en els 
balnearis de la Garriga.

Les Jornades Modernistes de la Garriga 
tenen per objectiu apropar el moviment 
modernista a la ciutadania, a través 
de diferents actes lúdics i culturals, i 
mostrar com aquest ha acompanyat el 
desenvolupament econòmic i cultural 
del municipi dels darrers anys. Tot 
plegat, amb la participació activa de 
l’Associació Modernista de la Garriga.

A finals de setembre podreu 
consultar tota la programació de les 

Jornades Modernistes de la Garriga al 
web municipal www.lagarriga.cat. i 

a www.visitalagarriga.cat. També 
a les xarxes socials @lagarrigacdv i 

@ajlagarriga

Les Jornades Modernistes ens 
transporten de nou a la Garriga del 1900
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Parlem de turisme

Amb l’arribada de la tardor us proposem una passejada per la natura 
on descobrir els grocs, marrons i vermells que conformen un paisatge 
de ribera al voltant del torrent de Tremolencs. 
El punt de sortida és el Parc dels Pinetons en direcció nord cap a la Vall 
dels Tremolencs.
Resseguint el torrent, ens endinsarem en una vall molt tancada que 
ens permetrà observar una vegetació diversa amb diferents arbredes 
a tocar del riu que ens duen vall amunt per un paisatge de ribera divers 
i ple colors. També podrem observar els canvis que la petjada humana 
ha deixat en el paisatge al llarg dels segles.
La vegetació està formada per alzinars, pinedes de pi blanc, de pi 
pinyer i algunes de pinassa. També hi trobarem bosquets d’arbustos 
amb garrics, brolles de romaní, farigola, cirer d’arboç i brucs d’hivern. 
Al llarg del recorregut pujarem suaument des del fons de la vall 
fins als peus de la carena que la tanca, Puiggraciós. Les masies de 
Can Sunyer i Can Boget ens sorprendran per la seva tranquil·litat i 
aïllament. Després, podreu refrescar-vos a la font dels Tremolencs, 
un espai ombrívol on fer-hi parada, amb una de les aigües amb més 
mineralització de la Garriga.
I tot seguit tornarem per la pista que baixa travessant vinyes fins a la 
Tallada, des d’on podreu gaudir d’una bonica vista de la Garriga.
La ruta sencera és circular, es pot fer caminant o amb bicicleta de 
muntanya amb un desnivell de 300 metres.
Tota la informació la trobareu a l’apartat de SENDERISME I NATURA de 
la web www.visitalagarriga.cat.

Descobrim els 
colors de la tardor 
pel sender dels 
Tremolencs

Fotografia: Anna Mas

Punt d’acollida de ciclistes al 
Centre de Visitants
Des d’aquest estiu, l’espai davant del Centre de Visi-
tants, a la Carretera Nova, compta amb un nou punt 
d’acollida per a ciclistes que inclou un tòtem d’auto-
reparació i neteja de bicicletes. L’estació disposa de 
tornavisos, claus angleses, manxa i mànega d’aigua, 
entre altres eines.

A més, en el mateix espai s’ha instal·lat una petita 
zona de pícnic, amb una taula i bancs, disponibles 
per a tothom.

Noves instal·lacions per fer-se 
autofotografies
Aquest mes de juliol, s’han instal·lat dos punts per a 
fer-se fotografies “selfie”.
Es tracta de dos tòtems per a col·locar el mòbil i po-
der-se fer autofotografies (“selfies”) capturant de fons 
alguns dels espais més emblemàtics de la Garriga.
D’una banda, s’ha instal·lat un punt selfie davant del 
camp de tennis de Can Barbey. Des del visor s’agafen 
els perfils de tres cases de l’Illa Raspall: La Bombone-
ra, Can Barbey i la Torre Iris.
També s’ha col·locat un d’aquests punts a la Doma, 
just davant l’Església, per poder visualitzar façana i 
muntanya.
L’objectiu és poder fer-se una fotografia des del millor 
enquadrament.
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Promoció econòmicaCultura

I ho farà amb Urbi et orbi que repeteix a 
l’escenari, el dia 24 de setembre al ves-
pre, després de l’èxit que va tenir al juliol. 
Es tracta d’una comèdia, a càrrec de la 
companyia garriguenca amateur Mont-
se i Meritxell, àcida i carregada d’humor 
negre que té com a punt de partida la 
retrobada d’un grup d’amigues i amics.

L’octubre ve carregat de títols de luxe. 
El dia 1, Zero en Conducta presentarà 
La mecánica del alma, Eh Man He, un 
espectacle de teatre físic, dansa, mim i 
titelles que reflexiona sobre la complexi-
tat de les coses més habituals, com res-
pirar. La companyia ha estat premiada 
nacional i internacionalment i compta 
entre els seus guardons amb el premi 
Feten 2018 al millor espectacle de petit 
format per Trashhh!. La mecánica del 
alma, Eh Man He és la seva primera pro-
ducció pròpia de gran format. Es va es-
trenar el 2019 a la inauguració de la 30a 
Fira de Titelles de Lleida, on es va endur 
tres premis. També va guanyar el premi 
a millor espectacle a la prestigiosa Bien-
nal d’Ostrava (República Txeca). 

Circ, dansa, música, espectacles familiars... el Teatre de la Garriga - El Patronat, 
ja escalfa motors per engegar temporada a finals de setembre.

El Teatre prepara una programació 
que abraça totes les disciplines

Els espectacles d’octubre seguiran amb 
MDR – Mort de riure, de Los Galindos, en 
què tres pallassos hauran de resoldre un 
conflicte: un d’ells ha provocat la mort 
per riure d’una persona del públic. El 
tribunal de pallassos decidirà condem-

nar-lo a mort. La representació, recoma-
nada a partir dels 12 anys, tindrà lloc el 
dia 8, al vespre, en un espai exterior.

La dansa pren protagonisme
Una setmana més tard, el dia 15, a la tar-
da, el Conservatori Professional de Dan-
sa Clàssica dels germans Angel i Carmen 
Corella pujarà a l’escenari garriguenc. I 
el dia 22, ho faran Las Migas. El quartet 
passarà per la Garriga amb el seu darrer 
treball Libres, nova mostra del seu fla-
menc femení i valent i alhora el seu tre-
ball més lluminós, alegre i arriscat, amb 
picades d’ull a estils com el country, el 
pop americà i la música urbana.

Ja al novembre, el dia 5, podrem gaudir 
d’una nova peça de dansa, en aques-
ta ocasió, provinent de França: Que du 
bonheur (?), en què una dona transfor-
ma un seguit de gestos quotidians en 
tota una dansa a ritme de metrònom.

El dia 12 al vespre, la companyia ama-
teur Kòmix presenta A la lluna, d’Alberto 
Sanzol, una reflexió sobre els inicis de la 
democràcia a Espanya que ens portarà 
a mirar la Terra des del nostre satèl·lit.

El novembre es tancarà amb, Bajau, de 
la Companyia Ponten Pie, un especta-
cle de teatre visual per a públic infantil 
a partir de 3 anys, on dos germans vol-
dran viure i formar part de l’element 
d’on tothom venim: l’aigua. Serà el 
dia 27 a la tarda. Ponten Pie ha passat 
pels festivals nacionals i internacionals 
més prestigiosos (Fira Tàrrega, Festival 
Grec, Salisbury International Arts Festi-
val, Imaginique Festival a Singapur...) i 
compta també amb nombrosos premis, 
com el Feten al millor espectacle infantil 
al 2017 per l’espectacle Loo, o el Premi 
MORITZ a la millor estrena a FiraTàrrega 
per Ârtica. 

Entrades a teatrelagarriga.cat



El
 G

ar
ri

c 
 I s

et
em

br
e 

- o
ct

ub
re

  2
02

2 
 I  

nú
m

. 2
05

11

Acció Social

La Festa de la Gent Gran, que no s’ha pogut celebrar des d’abans de la pandèmia, 
torna com la Setmana de la Gent Gran, uns dies amb activitats per retrobar-nos 
amb les més grans persones.

L’1 d’octubre és el Dia Internacional de la Gent Gran. I a la Garri-
ga volem celebrar-lo recuperant la tradició de retre homenatge 
a les persones grans del poble.

Així que, enguany, la setmana del 17 d’octubre, se celebrarà la 
Setmana de la Gent Gran, uns dies en què es programaran di-
verses activitats destinades a les persones a partir de 65 anys.

L’acte central de la setmana serà una festa de tarda que in-
clourà un espectacle, seguit per un refrigeri, a Can Luna.

Les persones grans que hi vulguin assistir caldrà que recullin 
la seva invitació al Casal l’Esplai, la setmana del 26 al 30 de se-
tembre, en l’horari que s’indicarà.

Es preveu fer tantes sessions de la festa com calgui, tenint en 
compte l’aforament de Can Luna, per tal que puguin venir totes 
les persones de 65 o més anys empadronades a la Garriga que 
ho vulguin. Seran en dies consecutius.

Durant la Setmana de la Gent Gran, també es programaran al-
tres activitats, com xerrades.

Segons l’alcaldessa, Dolors Castellà, l’objectiu de la celebració 
és “fomentar la convivència i celebrar aquest retrobament” 
després de totes les restriccions viscudes. La intenció és que 
l’acte es torni a celebrar cada any.

Una setmana dedicada 
a les més grans persones
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Les activitats van aplegar infants, joves i gent 
de totes les edats que van voler celebrar una Festa Major com 
les d’abans, com les de sempre, amb música, foc, jocs i molta emoció.
Aquest recull d’imatges n’és una mostra.

La Garriga vibra amb la Festa Major! 

Promoció econòmicaFesta Major

Pregó de Maria Nicolau

Holi FM

Cançó d’amor i de guerra

Sopar de Festa Major

Benvinguda

Pedalada popular

Festa de l’escuma

Activitats al Passeig

Concert de Festa Major

Obeses
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Telèfons d’interèsFesta Major

Correfoc infantil

Teatre de carrer

Punt Lila Els Dofins Vermut musical

Cercavila gegantera Campionat de bevedors d’orxata

Escalada nocturna al campanar

XL Cursa Popular Barres
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Promoció econòmica

187 persones han cursat els carnets per 
l’ocupació des que es van posar en marxa
Les persones inscrites a la borsa de treball del Servei Local d’Ocupació poden 
participar en aquests cursos de formació professionalitzadora que tenen per 
objectiu facilitar la inserció laboral. A l’octubre, tindrà lloc el darrer d’aquest any.

El Servei Local d’Ocupació va posar en marxa els carnets per 
l’ocupació l’any 2019. En aquella ocasió, es va oferir el curs 
de riscos laborals en la construcció, que va comptar amb la 
participació de 12 alumnes. 
Al 2020, amb les conseqüències de la pandèmia ben presents 
en el mercat laboral, aquesta oferta formativa va agafar 
embranzida i 43 persones van participar en els dos cursos de 
manipulació d’aliments que es van oferir.
L’any passat, el 2021, el SLO va organitzar sis cursos: 2 de neteja 
industrial, 3 de manipulació d’aliments i un de conducció de 
carretons. En total van ser 98 persones les que van aconseguir 
el seu carnet professional.
Al 2022, fins ara, s’ha fet un curs de manipulació d’aliments, un 
de conducció de carretons i un de prevenció de riscos laborals 
en la construcció. Els han realitzat 34 persones, i encara falta 
dur a terme un nou curs de manipulació d’aliments, previst 
per l’octubre, que podran cursar 25 persones més.

Ocupació
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Joventut

Els serveis que s’hi oferiran es basen en les opinions, idees i propostes recollides en 
el procés participatiu de què van formar part joves, entitats i personal tècnic. 

Els resultats del procés participatiu per 
“teixir” el nou Espai Jove de la Garriga 
han pres finalment la forma d’un pla 
d’usos que s’implementarà entre aquest 
any i el següent.
Si fins ara l’Espai Jove ja funcionava 
parcialment, a partir d’aquest setem-
bre, es preveu afegir-hi i potenciar altres 
activitats. D’una banda, es reforçaran 
els punts d’informació i orientació in-
tegrals, obrint nous fronts per oferir un 
servei presencial i amb cita prèvia, més 
acurat a les necessitats de les persones 
joves de la Garriga. Inclourà programes i 
projectes específics com el tastet d’oficis, 
el catàleg d’activitats adreçades als insti-
tuts i altres tasques pròpies d’orientació 
i assessorament en l’itinerari vital de les 
persones joves, sobretot de 12 a 29 anys.

Rellançament del SIADiS
També es preveu rellançar el Servei 
d’Informació i Assessorament en Dro-
gues i Sexualitat (SIADiS), sobretot entre 
els sectors que encara no el coneixen. 
A més, l’Espai Jove seria l’espai de re-
ferència per al desenvolupament de les 
diferents activitats proposades pel Pla 
C17 específicament per joves.

D’altra banda, s’està treballant conjun-
tament amb el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental la possibilitat de restablir 
el Servei d’Acompanyament Emocional 
(SAE), del qual es va fer una prova pilot 
entre els mesos de maig i desembre del 
2021 amb una molt bona acollida.
Finalment, continuarà la dinamització 
de carrer i de grups no formals, donant 
a conèixer el nou espai per una banda i 
recollint demandes i necessitats per una 
altra. 

L’Espai Jove ja té a punt el seu pla d’usos

La intenció durant el 2022 és consoli-
dar-ne la figura del dinamitzador com 
una persona de referència al carrer i es-
tablir programacions estables.
Al 2023, aquesta oferta s’ampliaria amb 
el servei de dinamització juvenil per a 
adolescents, per crear un punt de troba-
da per a joves de 12 a 15 anys, i la comis-
sió jove, un espai de participació perquè 
el mateix jovent programi activitats. 
Posteriorment, es treballarà per posar 
en marxa un racó de creació artística.
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De l’1 al 15 d’octubre, la ciutadania de la 
Garriga està cridada a formar part d’un 
nou procés participatiu. Aquest cop, 
per decidir de manera directa si alguna 
plaça, carrer o espai del municipi 
passa a denominar-se U d’Octubre, en 
memòria dels esdeveniments que van 
tenir lloc el dia 1 d’octubre de 2017.
La comissió del nomenclàtor, òrgan de 
participació format per representants 
de tots els grups municipals, va 
estudiar i traslladar a l’equip de govern 
els espais susceptibles d’anomenar-
se U d’Octubre. L’equip de govern va 
valorar i analitzar les propostes, amb 
la premissa que la nova denominació 
no suposés cap canvi en les adreces 
postals de la ciutadania.
Per això, els espais triats com a sus-
ceptibles de rebre la nova deno-
minació són l’espai que hi ha entre 
l’Auditori i l’Escola Municipal de Música, 
el pavelló de Can Noguera, el parc de la 
Sínia, el parc de les Caliues i el parc de 
Can Terrers.

L’Ajuntament celebra un procés participatiu per decidir si alguna plaça, carrer o 
espai del municipi passa a denominar-se U d’Octubre.

Participacio ciutadana

Vols que un espai de la Garriga es digui 
U d’Octubre? Quin?

Com es votarà?
Podran participar en el procés totes les persones que hagin complert els 16 
anys abans de l’1 de setembre de 2022 i que estiguin empadronades al municipi 
abans d’aquesta data.
D’una banda, hi haurà una pregunta prèvia en què es demanarà si es vol que 
un espai de la Garriga porti el nom d’U d’Octubre. En cas afirmatiu, caldrà votar 
un dels cinc espais triats.
Només es podrà votar una opció i una sola vegada, en línia, a través del lloc 
web https://participa.lagarriga.cat. 

També es podrà fer 
presencialment, de dilluns a 
divendres, d’11 a 13 hores, 
a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC).

Un cop finalitzat el període
estipulat, es realitzarà el 
recompte i la 
proposta més 
votada serà la 
guanyadora.
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Participació ciutadana

Espai entre l’Auditori i l’EMM
• Actualment no té nom.
• El canvi de denominació no comporta afectacions veïnals ni comercials.
• És un espai emblemàtic, ja que va ser el primer lloc on es va votar a la Garriga.
• Disposa de suficient espai per fer-hi una commemoració o una celebració.
• És un espai concorregut i cèntric.

Pavelló de Can Noguera
• Actualment no té nom, es coneix amb el nom del barri on s’ubica.
• El canvi de denominació no comporta afectacions veïnals ni comercials.
• El pavelló és un espai molt concorregut, tant per gent de la Garriga com de fora de 

la Garriga.
• Disposa de suficient espai per fer-hi una commemoració o una celebració.
• És una opció descentralitzada.

Parc de la Sínia
• Actualment no té nom, es coneix amb el nom de la Sínia.
• El canvi de denominació no comporta afectacions veïnals ni comercials.
• Disposa de suficient espai per fer-hi una commemoració o una celebració.
• En un futur serà un eix molt cèntric.

Parc de les Caliues
• Les Caliues és un espai electoral.
• Actualment no té nom, es coneix amb el nom de l’escola bressol municipal.
• El canvi de denominació no comporta afectacions veïnals ni comercials.
• Disposa de suficient espai per fer-hi una commemoració o una celebració.
• És una opció descentralitzada i molt concorreguda.

Parc de Can Terrers
• Actualment no té nom, es coneix amb el nom de Can Terrers per la vil·la romana.
• El canvi de denominació no comporta afectacions veïnals ni comercials.
• En un futur serà un eix molt cèntric.
• Disposa de suficient espai per fer-hi una commemoració o una celebració.
• És una opció descentralitzada i serà molt concorreguda amb l’espai lúdico esportiu.

VOTA EN LÍNIA A:
https://participa.lagarriga.cat
de l’1 al 15 d’octubre
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Comencen les obres d’ADIF a la Garriga 
per al desdoblament de l’R3
Els treballs s’han iniciat amb la millora de l’accessibilitat del pas de l’avinguda 
Onze de Setembre i refent un tram del mur que delimita la via a la Ronda del Carril. 

Els treballs previs al desdoblament 
de l’R3 a la Garriga han començat 
aquest estiu amb les obres de millora de 
l’accessibilitat del pas que hi ha per sota 
les vies a l’avinguda Onze de Setembre, 
uns treballs previstos en el projecte de 
supressió de passos a nivell. Un cop 
acabada, l’obra millorarà la connexió des 
del Passeig cap a la zona escolar i esportiva 
de can Violí, ja que eliminarà les escales 
que hi ha ara i reduirà, fins on es pugui, 
el pendent de la rampa que es generi. 
Aquesta obra provoca el tall d’un carril de 
circulació. Per aquest motiu, es dona pas 
alternatiu controlat amb semàfors. 
D’altra banda, com a part de les obres 
de duplicació de via, ADIF farà de 
nou el mur de la Ronda del Carril que 
delimita les vies en un tram d’uns 200 
metres després del pas a nivell, al cantó 
de ponent, entre els carrers Mina i de 
l’Ametlla. Aquests treballs han obligat a 
tallar aquest tram de la Ronda del Carril.
D’aquesta manera, els vehicles i vianants 
que venen per la ronda del Carril des 
d’Ignasi Sala, han de baixar pel carrer 
Mina fins al Passeig i tornar a pujar 
pel carrer Ametlla. De totes maneres, 
s’aconsella, que excepte les persones 
que hi viuen, no s’utilitzi aquest carrer 
durant els 5 mesos en què es preveu que 
durin les obres, que impliquen l’execució 

Mobilitat

de diferents estudis geotècnics i la pos-
terior construcció del mur. El carrer Ra-
mon Pasqual queda d’accés exclusiu 
pel veïnat. Segons Adif, la majoria de 
treballs es faran durant el dia i, només 
per motius de seguretat, alguna fase es 
farà en horari nocturn.
Durant els propers mesos, també es pre-
veu que comencin diferents actuacions 

com la canalització de les andanes de 
l’estació i la construcció de murs en al-
tres zones de la Ronda del Carril.

Des de l’Ajuntament de la Garriga, s’ha 
demanat reiteradament a ADIF que 
vagi informant de cada actuació per tal 
que l’afectació a la ciutadania sigui la 
mínima possible.



El
 G

ar
ri

c 
 I s

et
em

br
e 

- o
ct

ub
re

  2
02

2 
 I  

nú
m

. 2
05

19

Telèfons d’interès

L’app la Garriga permet una gestió 
més eficient de les incidències
L’aplicació municipal permet fer arribar a l’Ajuntament avisos, queixes i 
suggeriments, de manera que totes les incidències es canalitzen per una mateixa 
via i es fan arribar directament a l’àrea corresponent.

Al gener d’aquest 2022 va entrar en 
funcionament l’app la Garriga, una 
eina que naixia amb l’objectiu de 
tenir a mà totes les informacions 
d’interès sobre el municipi i de posar 
a l’abast de la ciutadania una nova via 
de comunicació amb l’administració 
local.
Una de les funcionalitats més pràc-
tiques, tant pels garriguencs i garri-
guenques, com pel mateix consistori, 
és la bústia d’incidències. 

Els resultats
En sis mesos de funcionament (de  gener a juny), s’han recollit 
a través de l’app un total de 869 incidències, de les quals, a 
principis de juliol, s’havien resolt 539, i quedaven 133 obertes i 
197 pendents d’executar. 
Per tipus, son majoria les incidències relacionades amb 
residus i neteja, seguides de les que fan referència a voreres 
i carrers.
A les incidències enviades a través de l’app, cal sumar unes 
150 més rebudes a través del formulari web, disponible a 
www.lagarriga.cat, fent un total de 1019.

Telèfons d’interèsTerritori

Si comparem aquestes dades amb 
les de 2021, veiem un augment en 
la xifra de l’any en curs, ja que el 
passat (durant tot l’any), es van 
recollir 190 incidències entrades 
per formulari web, 80 per instància 
i 460 per correu electrònic. També 
cal sumar 89 més recollides a través 
de les xarxes socials municipals, 
resultant 819 en total.
Des del consistori, es fa una bona 
valoració dels resultats de l’apli-
cació municipal. “Aquest sistema 
suposa un flux de treball més àgil, 
que permet una major interacció 

amb la ciutadania i una gestió de les incidències més eficient, 
ja que arriben directament a l’àrea i la persona tècnica 
corresponent”, segons Jordi Carreras, cap de l’àrea de Territori 
i Sostenibilitat.
A més, Lluís Marco, regidor de Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació, apunta que “el mòdul d’incidències ha fet 
que aflorin temes que, per la dificultat de ser comunicats a 
l’Ajuntament, sovint quedaven en el desconeixement. L’app és 
una eina que a hores d’ara ja s’ha convertit en indispensable, 
perquè facilita la feina a la ciutadania i al personal tècnic”.

Descarregueu l’app 
la Garriga:

          iOS             Android

Incidències rebudes via app la Garriga: TOTAL 869
RESIDUS I 

NETEJA

164

VORERES
I CARRERS ENLLUMENAT JARDINERIA

SEGURETAT PARCS INFANTILS
MOBILIARI URBÀ

CLAVEGUERAM
I AIGUA

408 6226

5935 10015

ALTRES



Nou curs polític

Quan arriba setembre, vol dir que comença un nou 
curs escolar, els nostres fills i filles van a l’escola, 
institut, universitat o centres educatius, amics 
nous i moltes coses per explicar-nos de l’estiu. Un 
estiu que sortosament ha tingut una situació de 
normalitat que els darrers 2 anys no havíem viscut. 
I així serà, com a mínim de moment, a les aules. 
Ens alegrem per tot plegat.

Però també s’inicia un nou curs polític, amb 
la Diada que celebrarem demanant la fi de la 
repressió sobre els nostres càrrec electes i sobretot 
avançar cap a la independència. Objectiu que, 
hem d’encarar amb perseverança i fermesa. És el 
moment d’abandonar estratègies que ja hem vist 
que no ens duen enlloc i establir una estratègia 
comuna que ens permeti avançar cap a objectius 
compartits.

Ja hem vist com aquests dies l’Estat Espanyol ha 
recentralitzat competències com els Bombers, 
regala 1,300 M d’Euros a les elèctriques, rescata 
8 autopistes espanyoles (les de Madrid) i aprova 
un règim fiscal per autònoms que els escanya. 
I això ho ha fet amb la connivència del PSC, ERC 
i Comuns. No fa pas gaire ja es va constatar que 
havien deixat d’invertir al 2021 més de 1500 M d’€, 
sols el 36% del pressupost d’inversions previstes a 
Catalunya. A Madrid el 185%. Aquesta és la taula 
de diàleg que ofereixen.

I aquí a la Garriga, constatem la deixadesa del 
govern municipal. Deixadesa dels nostres carrers, 
deixadesa en el suport a comerciants, deixadesa 
en el suport a les entitats i associacions del poble. 
Sort en tenim de les iniciatives de tots ells! Les 
eleccions municipals d’aquest curs polític serà una 
oportunitat per revertir aquesta actitud i aquestes 
polítiques.

Us convidem a participar en tots els actes que 
s’organitzen en motiu de la Diada, que ha de ser 
festiva, reivindicativa i il·lusionant. Com sempre, 
nosaltres us oferirem les havaneres al vespre de 
l’11 de setembre. 

Bona Diada i bon curs escolar a tots i totes!
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Promoció econòmica

Fem poble, el millor objectiu

Tornem de la pausa estiuenca per encarar una 
tardor i un curs molt incerts pel que fa a l’eco-
nomia. A Catalunya, la represa coincideix amb 
la commemoració de dues dates marcades per 
la voluntat de ser com a poble, l’Onze de Setem-
bre i el cinquè aniversari del referèndum de l’1 
d’octubre.

L’espai republicà, i concretament el grup muni-
cipal d’ERC de la Garriga, estem convençuts que 
la manera d’enfortir un país que aspira a la repú-
blica catalana és cohesionar la nostra societat, 
especialment des dels municipis. Fer poble és 
prioritzar les polítiques igualitàries, la formació 
i la creació de llocs de feina, ajudar al màxim el 
desenvolupament sostenible i millorar la quali-
tat del nostre entorn.

És quan el conjunt del poble té un sentiment de 
benestar que se sent fort i se sumen majories per 
assumir reptes que sabem tan complexos com 
aconseguir la independència. De fet, la indepen-
dència no és més que la suma de totes les eines 
per fer possible la cohesió i un mitjà per aconse-
guir el benestar del nostre poble. A la Garriga, per 
exemple, hem prioritzat destinar molts recursos 
al clavegueram per evitar inundacions; ara ence-
tem un curs amb una oferta formativa reforçada 
per afavorir l’ocupació; treballem per aconseguir 
la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’escola 
bressol amb tarifes segons l’economia de cada 
família...

Ser al costat de la gent, i prendre decisions 
transformadores, és encara més necessari, és 
essencial, quan la situació econòmica és el que 
preocupa més. La voluntat de ser que refermem 
cada Onze de Setembre, i que aquest segle XXI té 
com a expressió màxima l’1 d’octubre del 2017, 
és voler el millor per a tothom. No hi ha il·lusió 
més gran que saber que ens podem mirar els uns 
els altres amb l’orgull de fer un poble i un futur 
millor. Davant dels grans problemes del món: cri-
si energètica, guerres, canvi climàtic, migracions 
massives, inflació, atur,... a nosaltres ens toca 
posar el nostre granet de sorra: més que mai, els 
petits canvis són poderosos.

I un desig per la Diada Nacional: visca la Repú-
blica Catalana!

web: www.esquerra.cat/lagarriga
twitter: @ercambacord
facebook: ercambacord
instagram: @ercambacord
@: lagarriga@esquerra.cat

web: lagarriga.cup.cat
twitter: @cuplagarriga
facebook: cuplagarriga
instagram: @cup_la_garriga
@:  lagarriga@cup.cat

twitter: @JuntsxLG
facebook: Junts La Garriga
instagram: @juntsxlagarriga

Aquest 11S, no proclamem la 
independència

Si alguna cosa s’hauria d’haver après dels anys 
del Procés i, sobretot, de l’octubre de 2017, és que 
una independència sense conflicte no és possible. 
Desitjable sí, però – i això també ho hauríem d’ha-
ver après – tot això no té només a veure amb el 
que desitgem, sinó que en gran part està en relació 
amb les condicions reals de la partida.  
Confiar en què la independència vindria «de la llei 
a la llei», que s’aconseguirà peregrinant per dife-
rents tribunals de justícia d’arreu del món i part de 
l’estranger, o que resoldrem i donarem sortida al 
nostre anhel de llibertat política en taules de nego-
ciació en què una de les parts – la que té la paella 
pel mànec – no té cap interès en fer rutllar l’aposta, 
però que es cuidarà prou de quedar-hi malament, 
acull tota la gamma de colors que va de la ingenuï-
tat al cinisme.
Per desgràcia, el moment actual no es caracteritza 
per la recerca d’una estratègia compartida, hones-
ta i valenta per a avançar cap a la independència. 
L’independentisme institucionalitzat viu una gue-
rra de posicions en la qual els dos grans pols (el 
d’ERC i el de Junts) es disputen l’hegemonia i hi ha 
menys voluntat de construir que de reaccionar a la 
proposta de l’altre per tal de desacreditar-la. Men-
trestant, s’han posat molts esforços en desactivar 
la potència social de l’activisme independentista 
que va caracteritzar el cicle que va d’Arenys a l’U 
d’octubre i a recuperar – si és que mai s’havia per-
dut – la brúixola de la gestió autonòmica.
No cal patir per si l’11S d’enguany proclamarem la 
independència: no ho farem. Però això no ens ha 
d’amoïnar perquè no és el dia per a fer-ho. En tot 
cas, ens ha de servir per tornar al contacte amb la 
mobilització, a la recerca d’una estratègia compar-
tida que dugui el conflicte polític al centre del de-
bat fins a fer-lo ineludible i, sobretot, insostenible 
per a l’Estat. Parafrasejant Albert Camus, diguem 
«no» i revoltem-nos per la independència com a 
expressió del dret a no ser subjugats més del que 
podem – i volem – admetre.
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Telèfons d’interès

twitter: @100x100LG
facebook: 100x100LG
instagram: @100x100lg
ESPAI CEDIT A L’ASSOCIACIÓ 
100% LA GARRIGA

web: lagarriga.socialistes.cat
twitter: @PSClaGarriga
facebook: partit.delssocialisteslagarriga
instagram: @psclagarriga
@: lagarriga@socialistes.cat

web: lagarriga.ciudadanos-cs.org
twitter: @Cs_LaGarriga
facebook: CiutadansLaGarriga
instagram: @cs_lagarriga
@: lagarriga@ciudadanos-cs.org

Último curso político 

 
Como si de una carrera universitaria de 4 años se 
tratara nos adentramos en su último curso. Un 
curso más corto del habitual que suele acabar en 
julio pero que en este caso acabará el 28 de mayo 
de 2023, día de las elecciones municipales, el día 
en que los partidos verán quien ha sacado el grado 
universitario, quien no y con qué nota.
Por la parte que nos corresponde lo afrontamos 
con la misma intensidad y ganas de siempre. De 
la mano de nuestro portavoz Ángel Guillén, el 
cual afronta también ya su último curso político 
antes de dejar la primera línea de la política 
municipal tras 7 años al frente del proyecto de 
Ciutadans La Garriga, seguiremos con nuestras 
señas de identidad que hemos venido ejerciendo 
siempre: fiscalización de las finanzas municipales 
-del dinero público, el de todos-, huir de las 
demagogias populistas, insistir en las mejoras del 
sistema de recogidas del puerta a puerta, exigir al 
gobierno compromisos para finalizar de una vez 
por todas proyectos que están en el aire y que 
ya deberían estar cerrados como el contrato de 
gestión del servicio de agua potable o el nuevo 
tanatorio…por poner algunos ejemplos.
Pero también queremos compromisos que dejen 
un legado en el futuro de nuestro municipio. Tal 
es el caso de la moción que presentamos en el 
mes de julio sobre refugios climáticos que doten 
a nuestros parques y espacios públicos al aire libre 
de más arbolado bajo la idea de plantar tantos 
árboles como nacimientos hubiera el año anterior. 
Ahora que dejamos atrás un verano tórrido, 
desde Cs pensamos que debemos estar mejor 
preparados para el verano 2023 y ofrecerle a la 
población soluciones para pasar mejor unas olas 
de calor que nada hace pensar no vayan a más año 
tras año.  Una moción que nos enorgullece fuera 
aprobada por unanimidad del plenario.
Este va a ser el eje de nuestras políticas un curso 
más, el de ir presentando propuestas y trabajando 
proyectos que mejoren La Garriga en la línea con 
nuestro compromiso con el que nos presentamos 
a las elecciones de 2019 pues no era baladí 
que nuestro programa electoral se titulara “60 
propuestas para mejorar La Garriga”.

Gratuïtat dels libres de text: 
Una assignatura suspesa

Arriba l’inici de curs escolar, i si hagués sigut pel 
nostre grup, estaríem davant del segon curso n la 
gratuïtat dels libres de text a les nostres escoles 
seria una realitat.
Nosaltres portàvem aquesta proposta al nostre 
programa electoral, igual que d’altres partits, 
però amb la diferencia que per nosaltres era una 
prioritat de legislatura.
Així li vam fer saber al equip de govern en solitari 
d’ERC  al inici de legislatura i també al govern 
sorgit de la suma d’ERC i els trànsfugues.
No ens serveix cap excusa per no tenir-ho en 
aquesta legislatura, no ens serveix cap motiu per 
no tenir-ho pressupostat ja. Això era una qüestió 
de voluntat i el govern ha demostrat no tenir-ho.
Mentre que d’altres ajuntaments ja han donat 
una passa més i a part de la gratuïtat dels libres 
de text ja subvencionen el material escolar, el 
nostre poble segueix pendent d’un somni, d’una 
esperança que hores d’ara no arribarà en aquesta 
legislatura.
El nostre grup ho ha tornat a demanar i és una 
prioritat al Pressupost 2023, tornarem a exigir que 
la gratuïtat dels libres de text no és un luxe, sinó 
una garantia d’igualtat per tots els nens i nenes 
dels nostre poble.
El govern municipal ha de treballar-ho com a 
prioritat i trobar partida pressupostària, segur 
que podem fer l’esforç per aconseguir la partida 
que com a mínim garanteixi que el curs 2023-2024 
comenci a caminar aquest projecte.
No podem esperar més, no volem ajornar-lo 
més. I si no ho aconseguim amb l’actual equip 
de govern, el nostre grup es compromet a portar-
lo al programa electoral i que sigui una condició 
prioritària després de les properes eleccions 
municipals.
La gratuïtat dels libres de text es garantir un accés 
universal al material necessari per tal de formar 
als nostres infants i que les famílies no tinguin que 
fer veritables “equilibris” per aconseguir arribar a 
tot al mes de setembre, nosaltres ho tenim clar, 
esperem que la resta de forces comparteixin els 
mateix criteri i ho aconseguim d’una vegada per 
totes.

Treballem i treballarem 100% 
per la Garriga

 
Des de 100% la Garriga aprofitem aquest espai cedit 
pels 4 regidors no adscrits per explicar-vos que ara 
que comença un nou curs polític, volem més que mai 
treballar en la direcció oposada a la dels grups polítics 
municipals vinculats a les directius dels partits, que 
com hem pogut observar també durant aquest estiu, 
novament, només es dediquen a llençar-se els plats 
pel cap i a lluitar entre ells pels interessos partidistes 
i personals.
Aquest últim quadrimestre de l’any tenim molta feina 
a fer, des d’escollir el nostre candidat o candidata 
mitjançant l’assemblea de l’Associació (sense que 
haguem d’estar pendents de pressions i estratègies 
de cap partit ni persona que ens marqui els tempos 
de quan, com i a qui escollir), transmetre les directrius 
i eixos de l’entitat (expressades a sota amb el nostre 
decàleg) i copsar les inquietuds dels ciutadans i 
ciutadanes de La Garriga per fer entre tots i totes una 
proposta de consens i participada per aconseguir La 
Garriga que ens mereixem.
1. L’associació 100% la Garriga no és cap partit polític. 
2. Som un moviment veïnal organitzat i transversal, 
que estima la Garriga i que vol treballar per a millorar-
la. 
3. Volem gestionar el dia a dia del nostre poble sense 
haver de seguir el que marquen les directrius de cap 
partit polític. 
4. Volem aconseguir ser presents a les pròximes 
eleccions municipals en forma d’agrupació d’electors, 
lluny de partits polítics i oberta a tota la ciutadania 
de la Garriga. 
5. El nostre compromís és únicament amb els 
garriguencs i garriguenques. No pretenem viure de la 
política ni fer-ne més enllà del nostre poble. 
6. L’associació actua de forma independent, amb les 
pautes que rep de l’encàrrec de la seva Junta Directiva 
i de la seva Assemblea de socis. 
7. Formar part de l’associació no suposa ni suposarà 
mai cap premi en forma de càrrecs i sous a cap 
organisme supramunicipal. No utilitzarem el nostre 
poble com a trampolí per fer carrera política. 
8. Treballem per l’interès col·lectiu per sobre de 
l’individual. Posarem les persones al centre de tota 
la gestió municipal per tal de fer front als problemes 
del dia a dia dels nostres veïns i veïnes i trobar-ne les 
millors solucions. 
9. Som i serem sempre al costat de les entitats i 
associacions del nostre poble, posant en valor el gran 
teixit associatiu garriguenc i preservant així un dels 
nostres principals actius. 
10. Volem liderar el present i el futur de la Garriga, i 
per això convidem a tots els veïns i veïnes a sumar i a 
ser part del nostre projecte. Un projecte de proximitat, 
basat en la transparència, la igualtat i la justícia social.
Per això, des de 100% La Garriga us convidem a que 
ens expresseu els vostres neguits i inquietuds per tal 
de seguir treballant en la línia que ens caracteritza, 
aconseguir La Garriga que volem.
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Promoció econòmica

AGENDA 
Setembre-Octubre

Agenda

 DIUMENGE 4 DE SETEMBRE
8.30 h, des de la plaça del Silenci
Ruta del Vi
Organitza: Associació Agrària la Garriga

De 9.30 a 20 h, als carrers del centre
La Botiga al Carrer
Organitza: ASIC la Garriga

11 h, a l’església de la Doma
Visita guiada: La Doma. Tresor medieval de la Garriga
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i
 al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

 DIMECRES 7 DE SETEMBRE 
17.15 h, a l’Escola Municipal de Música
El tast de l’EMM: danses, música i instruments
Activitat gratuïta a l'Escola Municipal de Música, prèvia reserva. 
Adreçat a l'alumnat de P3-4-5 acompanyat d'un familiar 
Organitza: Escola Municipal de Música

18.15 h, a l’Escola Municipal de Música
El tast de l’EMM: danses, música i instruments
Activitat gratuïta a l'Escola Municipal de Música, prèvia reserva. 
Adreçat a l'alumnat de 1r i 2n de primària 
Organitza: Escola Municipal de Música

 DIVENDRES 9 DE SETEMBRE 
17.30 h, a l’Escola Municipal de Música
El tast de l’EMM: descoberta musical
Activitat gratuïta a l'Escola Municipal de Música, prèvia reserva. 
Adreçat a infants nascuts el 2021-2022 acompanyats d'un 
familiar 
Organitza: Escola Municipal de Música

 DISSABTE 10 DE SETEMBRE
11 h, al refugi de l’estació (darrere de l’estació de tren)
Visita guiada: El refugi antiaeri de l'estació
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i 
al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

20 h, al Passeig (davant del Teatre de la Garriga - El Patronat)
65è Aplec de la Sardana
Amb les cobles Mil·lenària i Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. 
Botifarrada, concurs de colles improvisades i homenatge a la 
Senyera 
Organitza: Agrupació Sardanista la Garriga

 DIUMENGE 11 DE SETEMBRE
11 h, a Can Raspall (carrer Banys, 40)
Itinerari guiat: El modernisme de la burgesia
Més informació: info@visitalagarriga.cat i al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

12 h, a la plaça de l’Església
Acte institucional de l’11 de Setembre
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DIMECRES 14 DE SETEMBRE
de 10 a 14 h i de 17 a 21 h, a Can Luna 
Campanya donació de sang
Cal demanar cita prèvia
Organitza: Banc de Sang i Teixits

 DISSABTE 17 DE SETEMBRE
19 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Festival de Música del Far
Organitza: Associació El Far amb la col·laboració especial de 
Yolanda Sikara i Lluís Vidal

 DIUMENGE 18 DE SETEMBRE
12 h, a la Plaça de l'Església
Actuació Musical de l'agrupació MÚSICS x LLIBERTAT
Organitza: Associació Cultural ÀGORA de la Garriga

 DIMECRES 21 DE SETEMBRE
19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Club de lectura de novel·la: No sóc aquí, d'Anna Ballbona
Dins del cicle "Escriptores garriguenques". A càrrec de Rosa Solé. 
Places limitades. Informació i inscripcions a la Biblioteca.
Organitza: Biblioteca de la Garriga Núria Albó

 DISSABTE 24 DE SETEMBRE
20 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Espectacle: Urbi et Orbi
Entrades a www.teatrelagarriga.cat
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat

 DIUMENGE 25 DE SETEMBRE
10.30 h, des de la plaça Narcisa Freixas
Itinerari guiat: Els paisatges de secà
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i 
al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

 DIMECRES 28 DE SETEMBRE
19 h, a la sala polivalent de Can Luna
Ple Municipal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DIVENDRES 30 DE SETEMBRE
8.30 h, al Passeig
XXXI Rally La Garriga-Puigcerda del Classic Car
Exposició de cotxes. A les 10 h passada pel centre.
Organitza: Classic Car la Garriga
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Telèfons d’interèsAgenda

Aquest és només el recull d’algunes de les 
activitats que es fan a la Garriga. 
Consulteu tota la programació cultural i 
lúdica al  web municipal www.lagarriga.cat

19 h, a Can Ramos
Inauguració de l’exposició “La Garriga modernista més 
íntima”
Organitza: Associació La Garriga Modernista, Associació La Filanda 
i Àrea de Cultura de la FUMH

 DE  L’1 AL 15 D’OCTUBRE
10 h, al Barri de Montserrat
Procés participatiu per decidir si un espai de la Garriga es 
passa a dir U d’octubre
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DISSABTE 1 D’OCTUBRE
10 h, al Barri de Montserrat
Exposició "F art F"
Exposició itinerant de les obres de Parelles Artístiques pels 
comerços del Barri de Montserrat
Organitza: Associació El Far i La Filanda Espai de Creació

20 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Espectacle: La mecánica del alma, Eh Man He   
De la Cia. Zero en Conducta
Entrades a www.teatrelagarriga.cat
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat

 DIMARTS 4 D’OCTUBRE
18.30 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Inauguració curs 2022-2023 FUMH: Lliçons apreses de la 
pandèmia
Amb l’Honorable Sr. Quim Torra
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast de la FUMH

 DEL 7 AL 9 D’OCTUBRE
Jornades Modernistes 2022
Trobareu la programació detallada a www.lagarriga.cat i a www.
visitalagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DISSABTE 8 D’OCTUBRE
22 h, espai exterior per confirmar
Espectacle: MDR – Mort de riure
De la companyia Los Galindos. Espectacle de circ gratuït. Edat 
recomanada a partir de 12 anys.
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat

 DILLUNS 10 D’OCTUBRE
de 10 a 19 h, a la Plaça de l’Església
Celebració del Dia mundial de la salut mental. Parlem 
ObertaMent: Crida reflexiva per la salut mental 
Organitza: Associació HORAI: art, biodansa i nutrició

 DIMARTS 11 D’OCTUBRE
18.30 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Conferència: El desembarcament a Catalunya durant 
la 2a Guerra Mundial
A càrrec de Pere S de Argila
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast de la FUMH

 DISSABTE 15 D’OCTUBRE
18 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Espectacle de dansa clàssica
A càrrec del Conservatori Professional de Dansa Clàssica dels 
germans Angel i Carmen Corella
Entrades a www.teatrelagarriga.cat
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat

 DEL 17 AL 23 D’OCTUBRE
Setmana de la Gent Gran
Trobareu la programació detallada a www.lagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DIMARTS 18 D’OCTUBRE
18.30 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Conferència: Els perills de l’enveja
A càrrec de Marina Porras
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast de la FUMH

 DIMECRES 19 D’OCTUBRE
19 h, a la sala polivalent de Can Luna
Ple Municipal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DISSABTE 22 D’OCTUBRE
20 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Espectacle: Las Migas en concert: Libres
Entrades a www.teatrelagarriga.cat
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat

 DIMARTS 25 D’OCTUBRE
18.30 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Conferència: La cacera de bruixes a Catalunya
A càrrec d’Agustí Alcoberro
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast de la FUMH

 DIMECRES 26 D’OCTUBRE
19.30 h, a la Biblioteca de la Garriga Núria Albó
Club de lectura de novel·la: Quan xiula el tren, 
de Núria Albó
Dins del cicle "Escriptores garriguenques". A càrrec de Rosa Solé. 
Places limitades. Informació i inscripcions a la Biblioteca.
Organitza: Biblioteca de la Garriga Núria Albó

 DIUMENGE 30 D’OCTUBRE
9.30 h, des de la Plaça del Silenci
Caminada per la salut mental
Organitza: Associació El Far 
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Promoció econòmicaMixa, booktuber i dinamitzadora del Club de Lectura 
per a Joves de la Biblioteca Núria Albó

L’Anna Pardos i Ripoll, més coneguda com a Mixa, és prescriptora literària (blogger, 
booktuber) i dinamitzadora cultural. Imparteix xerrades i tallers, modera clubs 
de lectura per a totes les edats (entre els quals el Club de Lectura per a Joves de 
la Biblioteca Núria Albó), participa en presentacions de llibres i taules rodones i 
col·labora en projectes literaris i en emissores de ràdio. Des del 2021 és presidenta 
de l’Associació de Joves Lectors Catalans (AJLC) i forma part de l’Associació de 
Professionals de les Activitats de Dinamització Lectora de Catalunya (DILECAT).

D’on et ve aquesta passió per la 
lectura?
Sempre explico que pràcticament 
vaig néixer lectora, perquè la meva 
mare ja em llegia contes quan enca-
ra estava embarassada de mi. A més, 
vaig créixer envoltada de llibres i visi-
tava tot sovint la biblioteca amb ella. 
La lectura es va convertir de forma 
natural en un element més del meu 
dia a dia.

Gràcies al teu canal de Youtube i 
al teu blog (Paraula de Mixa) en-
comanes aquesta passió a molts 
joves. Creus que, en general, el jo-
vent llegeix poc o molt?
Els lectors sempre hem sigut una mi-
noria, però crec que sí que hi ha joves 

Tots tenim un llibre fet a mida esperant-nos

que llegeixen. El que passa és que sovint no tenen ningú amb 
qui compartir-ho. Això és precisament el que volem intentar 
remeiar des de l’Associació de Joves Lectors Catalans (@so-
mAJLC a les xarxes). La nostra idea és crear una gran comuni-
tat virtual i alhora organitzar tota mena de trobades i activitats 
presencials engrescadores. Enguany, per exemple, som una 
de les entitats col·laboradores de la Setmana del Llibre en Ca-
talà (que tindrà lloc del 9 al 18 de setembre al Moll de la Fusta 
de Barcelona) i els estem ajudant a programar un Dia Jove fan-
tàstic! Reserveu-vos el 10 de setembre.

D’entrada, sembla que les xarxes poden desincentivar la 
lectura, però quin paper poden tenir per impulsar-la?
Les xarxes tenen el màgic poder de connectar a lectors de tot 
el món. A cada xarxa social existeix una comunitat d’amants 
dels llibres que creen contingut sobre la seva passió: a YouTu-
be som els Booktubers, a Instagram els Bookstagrammers, a 
TikTok els BookTokers… entre molts d’altres!

Aquesta serà la segona temporada que dinamitzes el 
Club de Lectura per a Joves de la Biblioteca Núria Albó, 
Com va anar el curs passat i què n’esperes d’aquest?

Engegar un nou club de lectura sem-
pre és un repte, sobretot a l’hora de 
fer-ne difusió i que tothom se n’assa-
benti. Tot i així ha sigut un primer curs 
fantàstic! El grup ha anat creixent, i val 
a dir que tinc unes lectores d’allò més 
crítiques i apassionades. Tant si un 
llibre els agrada com si no, en parlen 
amb molt d’entusiasme. Però el que 
fa especial el nostre club és que no 
només llegim llibres i els comentem 
(a vegades junt amb els seus autors), 
sinó que anem alternant les sessions 
de debat amb tallers, jocs i experièn-
cies relacionades amb la lectura. 

Aquest curs s’ha organitzat un Taller 
d’Enigmes al voltant de la saga La 
colla del segon soterrani a càrrec de 

Josep Maria Ibarra, un taller sobre el món dels booktubers que 
vaig impartir jo mateixa, un taller de poesia poc convencional 
a càrrec de la poeta Núria Martínez-Vernis... Fins i tot vam cele-
brar una sessió de cinefòrum al voltant del llibre No està escrit 
a les estrelles de John Green! Crispetes incloses.

Espero que més joves s’animin a venir, perquè seguirem pre-
parant sessions molt especials. Però sobretot volem que els 
membres del club se’l facin seu, i per això tenim un grup de 
WhatsApp on compartim idees i opinions. 

Us animo a venir un dia al club a donar-li una oportunitat sen-
se cap compromís. Les inscripcions, a la biblioteca, sempre 
estan obertes, així que... us esperem!

Què li diries a algú que li fa mandra llegir per entrar en el 
món de la lectura?

Li diria... Tots tenim un llibre fet a mida per a nosaltres espe-
rant-nos. Però no pateixis, la feina dels booktubers i del perso-
nal de la biblioteca és ajudar-te a fer match amb la teva lectura 
ideal. 
Compta amb nosaltres!


