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E n  p o r t a d a

El Casal de Joves habilita una aula d’estudi nocturn
L’espai s’adreça a estudiants majors de 16 anys i obrirà fins a mitjanit

L’opinió dels grups polítics
CiU: “L’aula d’estudi és una demanda de fa temps dels joves de la Garriga, que sol·licitaven que s’ampliés l’horari de la
biblioteca. Per això, de moment, hem optat per obrir aquest punt al Casal de Joves, que els permet disposar d’un espai per
a l’estudi de manera immediata”.
Acord: “Sens dubte ha de ser un espai útil i un servei molt esperat que esperem ajudi a rendibilitzar l'esforç dels nostres
joves estudiants”.
SI: “Sala d'estudis a un casal? Que no tenim biblioteca? No creieu que ens estem complicant la vida? Sentit comú!”.
PSC: “Des del PSC creiem que obrir un espai per l’estudi i treball dels nostres joves és una molt bona idea, però amb la poca
informació que disposem, no creiem que sigui aquest l'adequat”.
ICV: “Aquesta és una bona iniciativa que també proposàvem en el nostre programa i ens congratulem que s’hagi tirat enda-
vant. Ara cal complementar aquesta mesura amb una ampliació dels horaris de la biblioteca”.
PP: “A les justes aspiracions, benvingudes siguins les bones solucions”.

La Garriga disposa, des del passat 23 d’abril, d’una aula
d’estudi adreçada a estudiants de secundària i d’universi-

tat. L’espai s’ha ubicat dins del Casal de Joves, que de
dilluns a dijous a partir de les nou del vespre obre les seves
portes com a sala d’estudi. L’aula es pot utilitzar fins a les
dotze de la nit i s’ha concebut com un espai autogestionat
per joves, que s’ocuparan de tancar la sala cada nit.
L’Aula d’Estudi del Casal de Joves posa a l’abast de l’alum-
nat major de 16 anys un espai obert on poder fer deures i
estudiar. Per les seves característiques, l’aula permet la rela-
ció entre estudiants, que poden intercanviar material i fer tre-
balls de grup. L’objectiu de la sala és facilitar la tasca de
joves estudiants, especialment en èpoques d’exàmens.  
La sala disposa de taules i cadires on poder treballar i d’ac-
cés gratuït a la connexió wifi del Casal de Joves. Les perso-
nes que hi vulguin estudiar hauran de registrar les seves
dades a l’entrada. D’aquesta manera, es podrà analitzar
quins són els perfils més habituals i quines són les necessi-
tats del públic usuari, a qui també es demanaran suggeri-
ments de millora.

Si bé durant els primers mesos l’Aula d’Estudi tancarà a mit-
janit, des de l’Ajuntament no es descarten possibles amplia-
cions d’horaris (durant alguns matins o determinades hores
del cap de setmana) si el projecte rep una bona acollida i
aconsegueix un bon funcionament. Amb l’obertura de l’Aula
d’Estudi del Casal de Joves es dóna resposta a la demanda
de joves de la Garriga de comptar amb un espai per a l’estu-
di que completi l’oferta horària de la Biblioteca Núria Albó. 
Més de 200 persones als equipaments juvenils
Els equipaments juvenils de la Garriga, integrats pel Casal
de Joves i el Punt d’Informació Juvenil, ofereixen assessora-
ment i servei a la població d’edats compreses entre els 12 i
els 30 anys.  Actualment hi ha unes 200 persones que utilit-
zen amb regularitat els equipaments de joventut municipals i
que s’han fet el carnet del Casal de Joves, que brinda des-
comptes diversos. El Punt d’Informació Juvenil centra la
seva tasca en la formació, l’ocupació i la viatgeteca, i al casal
s’hi programen tota mena d’activitats i cursos, com els tallers
de teles acrobàtiques, clown, dj o dinamització. 

L’obertura de la sala dóna resposta a la demanda de joves de la Garriga, que sol·licitaven tenir un espai on poder estudiar.
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Tot i que es va iniciar a finals d’abril,
el gruix d’activitats del Festival

Primavera Poètica es concentra durant
aquest mes de maig. 
L’edició d’enguany del festival manté el
format de petits espectacles poètics les
nits dels divendres i presenta, com a
novetat, els vermuts poètics del diumen-
ge al migdia. Un d’aquests vermuts es
farà al veïnat de les Roques, que acolli-
rà un recital singular sobre poemes d’ai-
gua i de riu a la vora del Congost.
Entre els poetes convidats en aquesta
edició destaquen Narcís Comadira, del
qual enguany es celebra el seu 70è ani-
versari, i els joves Albert Forns, Max
Besora i Andreu Galan, qui protagonit-
zarà una matinal de poesia per als més

menuts.
Un espectacle de Josep Pedrals, que
presentarà el seu llibre El romanç
d’Anna Tirant i un cercatasques poètic
amb Enric Casasses, Pau Vadell,
Tomàs Arias i el mateix Josep Pedrals
també formen part dels actes progra-
mats dins aquesta cita anual.
La programació sencera del festival, que
es clourà el 2 de juny amb un especta-
cle de jazz i un sopar, es pot consultar al
web www.primaverapoetica.com.
El Festival Primavera Poètica, que arri-
ba a la vuitena edició, està organitzat
per Òmnium Cultural amb el suport de la
Institució de les Lletres Catalanes, de
l’Ajuntament de la Garriga i una quinze-
na de petits col·laboradors.

Vermuts al Festival Primavera Poètica
Se’n farà un al barri de les Roques i un a Can Raspall

Les botigues obriran per Corpus
Les activitats paral·leles comencen l’1 de juny

Les botigues de la Garriga obriran el
diumenge 10 de juny, augmentant
així la seva presència durant el dia
de Corpus després de participar
durant anys en aquesta festa a tra-
vés del concurs d’aparadors.
Enguany la diada, que començarà
amb diverses activitats paral·leles l’1
de juny, comptarà amb 28 catifes,
dues més que l’any passat. S’hi

sumen l’Escola Bressol Municipal
les Caliues, l'Associació Cultural
Asilah-la Garriga i l'Assamblea
Nacional de Catalunya; i repeteix la
Societat Coral l'Aliança i els mem-
bres de l'associació AFFOC de
Cardedeu com a convidats. 
També és novetat d’aquesta edició
l’actuació que farà el Front Diabòlic
el dijous de Corpus, després de la
missa. 
Pel que fa a la declaració de la diada
com a festa tradicional d'interès
nacional, és un procés, que segons
la Generalitat, s’ha aturat. Des del
Departament de Cultura prioritzen
actualment la realització d’un
Catàleg de Patrimoni Festiu, en què
segurament hi figuraria la cita garri-
guenca.

El festival homenatjarà el poeta Narcís Comadira

Novetats al Mercat de la Cultura
Les incripcions per participar al
Mercat de la Cultura que es porta-
rà a terme l’últim cap de setmana
de setembre, es podran fer del 10
de maig al 10 de juny al registre
de l’OAC.
A l’espera de completar el núme-
ro total de participants els dife-
rents grups temàtics ja s’estan
reunint per tal de definir les
necessitats de cada disciplina.
Els espais, els horaris, els equips
tècnics o la logística del centre de
trobada són alguns dels elements
amb els quals s’està treballant.
Els cinc grups compten amb un
tècnic de l’Ajuntament i una per-
sona que actua com a referent
ciutadà. Ivan Sanmartín, Jordi
Musquera, Joan Monells,  Fina
Tuneu, Jaume Guardis, Dolors
Ventós,  Maite Segú o Xavi
Garriga ja donen suport i asseso-
ren, des de la seva experiència
professional, sobre com i què ha
d’oferir el Mercat de la Cultura.
Es pot demanar informació al correu
mercatdelacultura@ajlagarriga.cat
Trobada pel Ball de Gitanes

Prop d'una quinzena de persones
van assistir a la 1a trobada per
recuperar el Ball de Gitanes de la
Garriga, que es va fer el passat
16 d'abril a l'Escola de Música.
Amb aquesta trobada es pretenia
posar fil a l'agulla per iniciar la
recerca que permetrà saber com
es ballava aquesta dansa al
municipi. També es van fer els pri-
mers passos per crear un grup de
dansaires per al Ball de Gitanes.
El projecte per reprendre el ball
arriba després de la iniciativa que
també ha permès recuperar el
Ball de Cintes. La recuperació del
comptarà amb la supervisió del
coreògraf Joan Serra, la coordi-
nació de Julieta Sunyol i la direc-
ció musical del Joan Figueres.

OA
MC
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L'associació Amics del Jazz organit-
za, del 12 de maig al 16 de juny, el

Festival de Jazz de la Garriga. Amb
aquesta iniciativa, l’entitat portarà al
municipi una programació variada i
original que permetrà escoltar i gaudir
de músics emergents i de joies del
jazz en entorns tan singulars com els
jardins de Can Ramos o els del
Termes la Garriga.
D’entre els artistes participants desta-
quen noms consagrats com els
d’Horacio Fumero i el guitarrista Pedro
Javier González, que presentaran el
seu duet, en què enllacen jazz i fla-
menc. El festival també comptarà amb
artistes com Marco Mezquida, el pia-
nista menorquí que, amb el trio My
Friend Marco, ha remogut l’escena del
jazz català. Altres actuacions aniran a
càrrec de joves músics sorgits de
l’Escola Superior de Música de
Catalunya (ESMUC), com les de
Robert Nesta Songs o Genís Bagés
Trio. El cicle es clourà amb un concert
de la Free Spirits Big Band,  un sopar
popular i una jam session a la plaça
del Silenci. 
La programació inclourà activitats
paral·leles, com són el ‘Taller d’inicia-
ció al jazz i a la música moderna’ i la

xerrada “Bob Marley: noves perspecti-
ves”. El públic, a més, gaudirà dels
avantatges dels restaurats oficials del
festival (La Garrafa, Carrer Gran, Cos,
Racó i Bar la Plaça), que després dels
concerts regalaran la beguda, una
tapa o un cocktail de benvinguda a
aquelles persones que presentin les
entrades dels espectacles. 
El programa complet del festival es pot
consultar a la secció d’agenda d’aquest
butlletí, i també a la pàgina web munici-
pal. Més informació a  la web
festival.amicsdeljazz.cat i als perfils de
Twitter (@amicsdeljazz) i Facebook.

Arriba el Festival de Jazz de la Garriga
Reunirà artistes consagrats i noves promeses  

El festival  ofereix un programa de qualitat

Ch
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Sardanes al carrer Cardedeu
L'Agrupació Sardanista organit-
zarà aquest any la seva festa al
carrer Cardedeu el proper 23 de
maig. S’afegeix així als actes de
celebració del centenari del nai-
xement de l’historiador i notari
Josep Maurí.  A més, la cobla
convidada és la Santa Maria de
Blanes, població on  Maurí hi esti-
gué molt vinculat.Durant l’audició
s’estrenarà la sardana composa-
da per Antoni Guinjoan titulada
Recordem Josep Maurí . 
Durant la festa sardanista es
podrà visitar el museu-arxiu
Fundació Maurí gratuïtament, ja
que hi haurà jornada de portes
obertes mentre durin les sarda-
nes i tallers de manualitats sarda-
nistes per als més petits. 

Últim concert del Terra de Sons
Inspira i Sr. Cordills actuaran a la Doma

El cicle Terra de Sons ha passejat la
música d’autor per diversos espais
de la Garriga que, gràcies a aques-
ta iniciativa, ha gaudit de les propos-
tes de cantautors com Jordi Gasion,

Feliu Ventura o Dídac Rocher, i de
grups com Ix! i Balancí. El darrer
concert del cicle arriba dissabte 5 de
maig de la mà d’Inspira i Sr. Cordills,
que actuaran a les deu de la nit a
l’església de la Doma. 
El Terra de Sons, organitzat per l’as-
sociació cultural La Gatzara amb la
col·laboració de l’Ajuntament, acull
les actuacions d’un bon grapat de
cantautors catalans a diferents punts
emblemàtics del poble, com Can
Raspall, Can Ramos o la Doma. El
cicle, que es va celebrar per primera
vegada el passat mes de novembre,
aposta per formats íntims que per-
metin la connexió directa amb el
públic i preus populars. 

La jornada es completarà amb
una nova trobada dels col·leccio-
nistes de plaques de cava on es
podran adquirir les ampolles de
cava de l’agrupació amb la placa
dedicada a l’església de la Doma.  
Comissió de Festa Major
La Comissió de Festa Major ja
està preparant les activitats que
es faran del 2 al 5 d’agost.
De moment ja s’ha fet un primer
esquelet del que serà la progra-
mació d’enguany. Entre altres
coses ja s’ha decidit que el sopar
es farà el dia 3 a la pista 1 i que la
cloenda combinarà el sardaxou i
un espectacle que anirà a càrrec
del Front Diabòlic.
També s’està treballant per man-
tenir el teatre i les havaneres.
Aquesta comissió, que està  for-
mada per polítics, tècnics, entitats
i ciutadania, és l’encarregada
cada any, d’elaborar la programa-
ció de la Festa Major. Enguany el
pressupost és de 70 mil euros.
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Notíc ies

La festa de Sant Jordi satisfà públic, llibreries i floristes
La jornada omple el poble de propostes culturals per a totes les edats

Núria Albó, guardonada amb la Creu de Sant Jordi 2012

La Garriga va viure un Sant Jordi pled'activitats. Durant tot el dia es va
registrar una intensa afluència de públic
a la plaça de Can Dachs, l'espai que
acollia les paradetes de llibres i roses. 
Des de les floristeries i llibreries locals
es va fer una bona valoració de la jorna-
da. D'entre els llibres més venuts a la
Garriga destaquen L'avi de 100 anys
que es va escapar per la finestra, de
Jonas Jonasson; Quan érem feliços, de
Rafael Nadal, Memòria d'uns ulls pin-
tats, de Lluís Llach; Viatge a l’optimis-
me, d’Eduard Punset, i  La Garriga

secreta 3, de l'Associació la Garriga
secreta. Les hores de més bullici van
arribar a la tarda, amb un elevat nom-
bre de visites a les parades i un incre-
ment en el volum de les vendes.  
La diada va comptar amb una progra-
mació variada, que va començar de
bon matí amb espectacles infantils i
que no es va aturar fins al capvespre.
Entre les activitats van destacar diver-
sos recitals poètics, concursos de lli-
bres i una audició de música catalana a
l’Auditori de l’Escola de Música. Al final
de la jornada es va inaugurar el mural

en record del missioner Jordi Mas,
dibuixat per l’artista argentí Roberto
Estéfano a la capella del Santíssim de
l’Església de Sant Esteve de la Garriga. 
Els autors locals van fer acte de pre-
sència a la festa i, repartits en diverses
franges horàries, van sortir al carrer per
signar els seus llibres. D’altra banda,
Ràdio Silenci també es va sumar a la
celebració amb el programa Especial
Sant Jordi del Gent del Vallès, que es
va fer en directe des de la plaça de Can
Dachs i on es va repassar tota l’actuali-
tat de la jornada.

Durant tot el dia es van vendre roses i llibres a Can Dachs i es van celebrar espectacles a diversos punts del centre urbà.

OA
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L'escriptora Núria Albó va rebre
divendres 20 d'abril la Creu de Sant
Jordi en un acte oficial al Palau de la
Generalitat. Albó ha estat premiada
"per la qualitat de la seva obra literà-
ria, composta sobretot de reculls
poètics, novel·les, títols de narrativa
infantil i juvenil i altres materials que
reflecteixen la seva sensibilitat i des-
taquen per la precisió del llenguat-
ge". A més, també se li reconeix el
seu compromís cívic, "que la porta-
ria a esdevenir la primera alcaldessa
democràtica de la Garriga". 
La Creu de Sant Jordi és la màxima
distinció que atorga la Generalitat.
Amb aquest premi el govern català
guardona 25 personalitats i 15 enti-
tats que han destacat pels mèrits i
serveis a Catalunya en la defensa

de la seva identitat o en el pla cívic i
cultural. Entre els premiats d'aquest
any també hi ha el pintor Josep
Serra i Llimona, de l'Ametlla. Altres
guardonats són l'escultor i pintor

Jaume Plensa, el publicista Lluís
Bassat, el fotògraf Eugeni Forcano,
la productora de cinema Isona
Passola i les fundacions Banc dels
Aliments i Blanquerna. 

L’escriptora i exalcaldessa ha rebut la màxima distinció de la Generalitat 
Ge
ner
alit
at 
de 
Ca
talu
nya

La Generalitat ha reconegut la qualitat de l’obra literària d’Albó i el seu compromís cívic



El Teatre de la Garriga aposta
aquest mes de maig per la sarsue-

la i la música clàssica amb dos espec-
tacles singulars. 
Dissabte 19 de de maig a les sis de la
tarda s’ha programat la sarsuela titula-
da L’esquella de la Torrassa, una adap-
tació de l’obra L’esquella de la Torratxa
de Serafí Pitarra. L’obra retrata de
manera satírica la forma de fer de l’al-
calde cacic d’un poble català de mitjan
segle XIX.
I d’altra banda pujarà a l’escenari del
Teatre el pianista Daniel Ligorio, consi-
derat com un dels joves de més projec-
ció del panorama musical nacional. El
concert proposa un recorregut per la
música catalana des del segle XIX fins
al segle XXI fent homenatge a la figura
de Xavier Montsalvatge en commemo-
ració del centenari del seu naixement
(1912-2012), a Frederic Mompou en
commemoració dels 25 anys de la seva
mort (1987-2012) i a Manuel Blancafort
també en commemoració dels 25 anys
de la seva mort (1987-2012).  En
aquest concert, que es farà el dia 26 de
maig, es presenten també dues obres

noves de compositors actuals com
Ramon Humet i Benet Casablancas.
Maika Makovsky, la revelació
Però la programació d’aquest mes de
maig començarà el dia 5 de maig amb
una de les artistes de més projecció a
nivell estatal. Quatre dies abans del
seu concert a Londres, passarà pel
nostre escenari Maika Makovsky pre-
sentant el seu últim treball Thanks for
your boots. 
Dansa amb missatge
7.400 són les víctimes dels bombarde-

jos feixistes sobre diferents ciutats
catalanes. 7.400 és també el títol de
l’espectacle de dansa del dia 12 de
maig, que vol ser un homenatge a
aquestes víctimes però també a tots els
que visqueren, patiren i moriren durant
la Guerra Civil. 
En una col·laboració especial amb
l’Ajuntament de la Garriga, la compan-
yia Temiro Dansa vol traslladar a l’es-
pectador “el dolor, la por, el patiment, la
impotència, la pèrdua... però també el
valor de l’amistat, el consol i sobretot la
voluntat de sobreviure que tenien les
persones durant la guerra”.

El GarricNúm. 104 � maig 2012
7

El Teatre aposta per un espectacle de sarsuela i un de clàssica 
La programació es complementa amb Maika Makovski i la companyia Temiro Dansa
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La fira d’intercanvi s’amplia 
Enguany l’organitzen totes les AMPA
El proper 13 de maig se celebra la
quarta edició de la fira d’Intercanvi
que fins ara ha organitzat l’AMPA
de l’Escola Puiggraciós. Aquest
any, com a novetat, s’uneixen a
l’organització les AMPA d’altres
escoles de la Garriga com són les
Tagamanent, Giroi, Pinetons i
Sant Lluís. 
La iniciativa vol potenciar l’inter-
canvi d’objectes en bon estat i que
ja no s’utilitzen per tal que altres
persones sí que els puguin utilitzar.
La fira, que es farà a la plaça de
Can Dachs a partir de les onze del
matí, comptarà també amb el
‘Racó dels petits’ i una paradeta de
pastissos i tes solidaris que recolli-
rà diners per al fons dels menja-
dors de les escoles. 
Per  a aquest fons també es recu-

llen diners a través de la campanya
‘Un cafè al dia’, en què participen
bars i restaurants amb una aporta-
ció de 0,50 euros al dia.

L’obra ‘L’esquella de Torrassa’ retrata la manera de fer d’un alcalde cacic de la meitat del segle XIX

Antonio Lagunas i Mati Sauceda,
del Club de Ball Esportiu la
Garriga, van guanyar el campio-
nat d'Espanya de Ball Standard,
que es va celebrar a Bilbao el
passat 14 i 15 d’abril. Amb aques-
ta victòria la parella s’ha classifi-
cat pel Campionat del Món. 
Les altres vuit parelles del club
també van obtenir bons resultats.
Ferran Arias i Maite Garriga van
quedar tercers; Quim Ventura i
Isabel Castelló, cinquens; David
Luna i M.Jesús Martínez, sisens i
Raúl de Rosario i Carmen
Sánchez, semifinalistes en les
seves respectives categories.

AM
PA
 es
col
a P
uig
gra
ció
s

Campions en ball estàndard
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Notíc ies

Les cases buides del centre, a terra
L’enderroc podria fer-se abans de l’estiu

OA
MC

Persones interessades poden col·laborar-hi
Per segon any, l’Ajuntament posa a
disposició d’aquelles persones de la
Garriga amb inquietuds hortícoles
un espai dedicat a l’hort comunitari
municipal. Aquests mesos de pri-
mavera són els més intensos pel
que fa la plantació, atencions i
recol·lecció de tota mena d’herbes,
llegums i verdures. 
Els propis integrants de l’hort
comunitari decideixen quin model
d’hort es desenvolupa, i també què
es fa amb els fruits que dóna, per
bé que dues o tres premisses són
clares: es tracta d’una activitat
comunitària i sense afany de lucre,
a l’aire lliure, amb el propòsit de
conrear productes ecològics, i,
sempre que sigui possible, redistri-
buir-ne els excedents a entitats i ini-
ciatives socials com ara el Banc

d’Aliments.
Totes les persones interessades
poden afegir-se a l’equip humà ja
existent deixant les seves referèn-
cies a l’adreça web eltros.foroacti-
vo.com, o bé posar-se en contacte
amb l’àrea de Medi Ambient (93
860 50 50).

L’hort comunitari, un projecte obert

Els edificis, tapiats i abandonats, es troben al principi del carrer de Calàbria

Les cases abandonades i tapiadesdel principi del carrer Calàbria
podrien enderrocar-se abans de l’es-
tiu. Actualment s’estan enllestint tots
els tràmits administratius per validar el
projecte de l’empresa promotora dels
nous edificis que s’hi volen construir.
També s’està redactant un pla de millo-
ra urbana. 
Tot i que el grup promotor no té la inten-
ció de construir abans de l’any 2014,
l’Ajuntament li ha demanat que ende-

rroqui les instal·lacions existents el més
aviat possible per evitar possibles pro-
blemes de salubritat. Ara per ara les
converses entre els promotors i el con-
sistori són favorables, i s’espera poder
fer l’enderrocament abans de l’estiu.
D’altra banda també s’estan estudiant
possibles usos per al solar, un cop
enderrocades les cases. Una de les
opcions a estudiar podria ser la creació
d’un aparcament, tot i que cal analitzar
amb detall la viabilitat del projecte. 

Torna la Festa de l’Arbre

El passeig del Congost compta,
des del passat 30 de març, amb
vint arbres de nova plantació.
Els exemplars es van plantar
amb motiu de la Festa de
l’Arbre, una activitat que aquest
any va comptar amb la participa-
ció de l’alumnat de 4t de primà-
ria de l’Escola Pinetons.
Aquesta festa, organitzada pel
Centre Excursionista Garriguenc
(CEG) i l’Ajuntament, es celebra
per donar la benvinguda a la pri-
mavera i conscienciar els més
petits de la cura de l’entorn.
Entre els arbres plantats – que
es troben en el tram del passeig
Congost comprès entre el pas-
seig de la Doma i el magatzem
de la brigada municipal- hi ha
pollancres i freixes. 
Sanejament dels plataners
La nova etapa del projecte de
sanejament dels arbres del
Passeig ha finalitzat durant el
mes de març. L’actuació ha per-
mès millorar l’estat dels plata-
ners dels dos primers trams del
Passeig, i també del tram novè,
que és el que es troba entre els
carrers de Guifré i Nualart. 
Des de l’última setmana del
mes de febrer s’han dut a terme
diverses tasques de saneja-
ment, com la renovació de la
terra i la retirada de l’enllosat de
pedra vermell dels marges del
Passeig, que impedia l’intercan-
vi de gasos en el sòl. 
Durant l’actuació s’han podat
els exemplars existents, s’ha
substituït l’arbrat que presenta-
va problemes greus i s’han
omplert els escossells que es
trobaven buits. En total s’han
plantat 19 nous plataners. 

Aju
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Cinc municipis treballen en xarxa pel compliment dels requisits a les parades

El Jutjat de Pau de la Garriga s'ha
traslladat a l'edifici municipal de
Can Raspall (carrer dels Banys,
38-40). D'aquesta manera, el
Jutjat de Pau deixa el local que
ocupava fins ara, ubicat al carrer
de la Doma. El telèfon del Jutjat
de Pau és el 93 860 58 10.

La iniciativa vetlla per garantir les condicions òptimes d’higiene, neteja i protecció dels aliments, entre d’atres aspectes. La Garriga és un dels cinc municipis dela comarca que participa en un pro-
jecte per augmentar la seguretat alimen-
tària en els mercats no sedentaris que se
celebren setmanalment. La iniciativa
arriba després dels resultats del
“Projecte de millora de la higiene, salut
i seguretat alimentària als mercats de
venda no sedentària i fires del Vallès
Oriental”, desenvolupat pel Consell
Comarcal el passat 2011.
El personal tècnic de les àrees de Salut
dels ajuntaments participants (la
Garriga, Canovelles, Cardedeu,
Granollers i Lliçà d’Amunt) ha creat un
grup de treball per coordinar esforços i
actuar de manera unitària en matèria de
seguretat en els aliments. El programa

té una clara voluntat informadora i
pedagògica i persegueix el compliment
de les mesures higièniques en mercats
no sedentaris. Amb aquests objectius,
s’han prioritzat quins són els requisits
mínims en matèria d’higiene per a les
parades alimentaries, segons el seu
sector d’activitat. 
Formació per a marxants
També s’ha preparat una activitat de
formació específica per a marxants ali-
mentaris. L’activitat  és gratuïta, té una
durada de dues hores i es basa en els
consells de la Guia de pràctiques
correctes d’higiene per a la venda d’a-
liments no sedentaris i fires, una publi-
cació del Departament de Salut de la

Generalitat. Així mateix, s’ha establert
un calendari perquè les persones mar-
xants assisteixin a les sessions de for-
mació que se celebraran als cinc
municipis. 
En una segona fase del projecte està pre-
vist visitar totes les parades d’alimentació
dels mercats no sedentaris per comprovar
el compliment dels requisits mínims en
aspectes com la formació, la higiene, la
traçabilitat i la protecció dels aliments, el
manteniment de la cadena del fred i la
neteja. Des de la coordinació  s’esperen
uns resultats positius d’un projecte que, a
través del treball en xarxa entre municipis,
vol beneficiar la seguretat del públic con-
sumidor i, alhora, fixar unes condicions
més clares per a les parades.  

S’analitza el consum a diverses llars del poble
Una seixantena de persones han
participat en la campanya d’estalvi
d’aigua impulsada per l’Ajuntament. 
El grup de participants ha rebut uns
mecanismes estalviadors d’aigua
per instal·lar a casa. A partir d’aquí,
es farà un seguiment del consum
d’aigua de cadascuna de les llars
on s’han col·locat els dispositius i, al
cap d’un any, es comprovarà quin
ha estat l’estalvi assolit. 
La iniciativa s’emmarca dins la cam-
panya ‘La Garriga també estalvia
aigua’, celebrada el passat mes de
març amb el suport de l’Agència
Catalana de l’Aigua i la Diputació de
Barcelona, a través de la Xarxa de

Ciutat i Pobles cap a la
Sostenibilitat.  Una de les activitats
programades va ser l’exposició
Nova Cultura de l’Aigua, a la Sala
Andreu Dameson i Aspa, que va
registrar prop d’un centenar de visi-
tes durant els sis dies que va estar
oberta al públic.

Comprovar l’estalvi d’aigua a casa

OA
MC

OA
MC

El Jutjat de Pau, a Can Raspall
OA
MC
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El casal d’estiu municipal es farà a l’escola Pinetons

El casal d’estiu municipal inclourà una nit
L’oferta d’oci garriguenca al juliol és molt variada

Els centres educatius no paren
El Giroi fa un curt i el Blancafort un estudi  

Els centres educatius del municipi
no paren i complementen l’horari
de classes amb altres activitats. 
Des de l’Escola Giroi, per exemple,
s’està realitzant una pel·lícula de la
qual ja se n’estan gravant les pri-
meres escenes. El film es titularà
Crispetes i hi participa tota la comu-
nitat educativa del centre.
Aprofitant aquesta activitat les jor-
nades culturals d’enguany les han
dedicat al cinema i algunes famílies

van fer una excursió al Museu del
Cinema de Girona on van rodar un
curt de cinema mut. 
Un altre exemple de l’activitat edu-
cativa del municipi és la participació
de l’alumnat de 3r d’ESO de l’Institut
Manuel Blancafort al programa TAS
de la Fundació ALÍCIA, que compta
amb el lideratge de Ferran Adrià i
Valentí Fuster. El programa estudia
els hàbits d’alimentació i d’activitat
física d’estudiants de secundària. 

OA
MC

El casal d’estiu municipal inclourà,
aquest any, la possibilitat de que-

dar-se una nit a dormir per fer un taller
titulat “Una nit d’estrelles”. El casal,
que durarà sis setmanes, té com a
centre d’interès el Far West. Els nens i
nenes tindran l’oportunitat, a través de
tallers, jocs i excursions  d’experimen-
tar com vivien els indis. Activitats com
construir tipis o tallers de pintura els
permetran, segons els organitzadors,
descobrir un món d’aventures i de sor-
preses. Les inscripcions es faran a
finals de maig.
També des de l’Ajuntament s’organitza
el Prequercus i el Quercus, on els
nens i nenes des de 3r de primària a
2n d’ESO podran disfrutar de diferents
disciplines esportives. El període d’ins-

cripció és a finals de maig pel primer i
del 7 al 18 de maig pel segon. El sor-
teig  per obtenir una de les 100 places
del Quercus es farà el dia 23.
Oferta diversa
Com cada any, l’oferta garriguenca és
molt variada. Organitzen casals o ses-
sions esportives l’Associació Esportiva
Escolar Manuel Blancafort, l’Olímpic la
Garriga, el club de bàsquet i el club
d’handbol. També n’hi ha un de kàrate
i un a la piscina municipal. A més, dife-
rents escoles de dansa, d’idiomes i
empreses privades també ofereixen
els seus serveis des de finals de juny a
finals de juliol. La web municipal reco-
llirà tota la informació rebuda al llarg
d’aquest mes. 

Els nois i noies han realitzat unes
peces de fusta que serviran per-
què els usuaris de l’associació
puguin treballar la psicomotricitat i
que es penjaran en una paret al
centre, creant un espai d’estimula-
ció psicomotriu. 
Actualment APADIS es dedica a la
inserció laboral amb seguiment i
acompanyament a l’empresa,
activitats de lleure, gestió de llars
compatides o activitats formatives.
Enquestes sobre bicivisme
El Consell d’Infants realitzarà
durant els propers mesos enques-
tes a ciclistes, conductors i via-
nants per tal de poder realitzar un
estudi sobre el bicivisme.
Els nens i nenes preguntaran als
tres agents que circulen pels
carrils bici com gestionen la convi-
vència, com s’anticipen a les
situacions perilloses i si coneixen
els senyals de trànsit.

ACADA amb els discapacitats
El projecte ACADA porta a terme
des de fa 4 anys un taller solidari
que consisteix en què les peces
que l’alumnat realitza al taller d’e-
benisteria es cedeixen a alguna
entitat de caire social (Asil
Hospital, Hospital Vall d’Hebron
amb l’ONG Som-riures, Autisme
la Garriga). 
Aquest any han col·laborarat amb
l’Associació APADIS que dóna
suport a persones de la comarca
amb discapacitat i als seus fami-
liars.

Un cop hagin recollit les dades, en
faran un estudi i valoraran si cal
potenciar el bicivisme amb cam-
panyes divulgatives als centres
educatius, a entitats i a la població
en general.
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Canvis a partir del maig a VOTV

Tancament en positiu del 2011
El pla de sanejament ha donat els seus fruits

L’Ajuntament de la Garriga ha fet els
deures i ha tancat en positiu la

liquidació dels pressupostos de 2011.
L’aplicació del pla de sanejament ini-
ciat fa dos anys, que plantejava diver-
ses mesures per ajustar la despesa
corrent a la capacitat real de generar
ingressos, ha donat els seus fruits i el
nivell d’endeutament del consitori està
16 punts per sota del màxim que
marca la llei. Tot i això, l’equip de
govern es manté prudent i no té pre-
vist iniciar cap actuació que no estigui
subvencionada i que podria portar a
augmentar aquest endeutament.
Les dades en positiu van ser presenta-
des pel regidor de Promoció

Econòmica Vicens Guiu durant el ple
del passat mes de març, en que també
es va constatar que el romanent de
tresoreria és també positiu.
Unes dades que tots els grups polítics
van aplaudir, “tenint en compte la
situació d’altres consistoris i l’impaga-
ment dels estaments superiors”.
D’altra banda i tal i com s’havia com-
promès, l’Ajuntament ha pagat, grà-
cies al pla extraordinari de la Diputació
a tots els proveïdors que a 31 de des-
embre havien entrat factures  líquides,
vencibles i exigibles. Aquest pla ha
avançat els diners que la Generalitat
devia a diferents consistoris a data
també de 31 de desembre. 

El Consell d’Administració de
VOTV ha adjudicat inicialment el
contracte de producció d’informa-
tius i altres serveis audiovisuals de
Vallès Oriental Televisió a l’empre-
sa Lavinia, segons ha informat
aquest canal en un comunicat.
L'adjudicació és fruit d’un concurs
públic i obert on s’hi van presentar
les productores CTL 97, que l’esta-
va gestionant durant els darrers dos
anys, BCN Visiona i Lavinia. 
La productora Lavinia, que també
s’encarrega de Vallès Visió, ha ofert
millores com la dotació d’equips
tècnics per fer emissions en directe. 
L’adjudicació d’aquest contracte és

per un import de licitació de
639.000 euros per 20 mesos, que
representa una reducció d’un 8,5%
respecte al contracte anterior.
El nou contracte entra en vigor
durant aquest mes de maig i la
nova empresa adjudicatària incor-
porarà el mateix personal que
donava el servei fins ara a VOTV.
La Garriga és un dels municipis que
participen econòmicament de
VOTV.

El nivell d’endeutament del consistori està 16 punts per sota del màxim que marca la llei.

Ordre del dia del Ple de maig
1. Aprovació acta sessió anterior
2. Despatx d’Ofici
3. Aprovació de la pròrroga del
conveni per a la gestió dels residus
de paper i cartró d’origen comercial
amb el Consorci per a la Gestió
dels Residus del Vallès Oriental.
4. Aprovació de la  pròrroga del
contracte de concessió administra-
tiva del servei de gestió de l’Escola
Bressol “Les Caliues”. 
5. Aprovació de l’expedient de
modificacions pressupostàries,
mitjançant concessió de crèdit
extraordinari. 
6. Aprovació inicial de la modifica-
ció puntual de l’ordenança T06,
reguladora de la taxa per llicències
o la comprovació d’activitats comu-
nicades en matèria d’urbanisme. 
7. Aprovació inicial de la modifica-
ció  puntual de l’ordenança G10,
reguladora de la intervenció inte-
gral de l’administració municipal en
les activitats i instal·lacions. 
8.Aprovació inicial de la modificació
puntual de l’ordenança G17, regula-
dora dels establiments musicals i de
restauració de pública concurrència. 
9. Donar compte de l’avaluació del
compliment anual del pla de sane-
jament financer, en aplicació dels
RD llei 5/2009. 
10. Donar compte de l’informe de
la Intervenció i Tresoreria munici-
pal relatiu al compliment de la llei
de mesures de lluita contra la
morositat a 31 de març de 2012. 
11. Mocions
12. Precs i Preguntes
13.Donar compte al Ple d’assump-
tes de l’equip de Govern.
Seguiment de la vaga general
Trenta-vuit treballadors i treballado-
res municipals, un 21,46% del per-
sonal, es van adherir a la vaga
general del 29 de març. L’equip de
govern té previst destinar els diners
que s’han estalviat al Banc
d’Aliments.
Fira d’entitats esportives
La fira d’entitats esportives s’ajorna
i enlloc de fer-se el 3 de juny, coinci-
dint amb el Dia de l’Esport,  es farà
a l’octubre.

Lavinia produirà els informatius del canal
OA
MC
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TV
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Al servei de les persones
En temps de crisi, i en temps de politi-
ques d’austeritat, cal trobar el màxim
rendiment dels recursos disponibles
per a poder seguir oferint els millors
serveis a la ciutadania i treballar per
millorar-los.
Les nostres prioritats de govern són
aquelles que fan referència a les políti-
ques adreçades a les persones, sobre-
tot a les persones que ho estan pas-
sant malament, a les persones que no
poden seguir. 
Des de  CIU així ho hem cregut, i com
a govern hem impulsat tot un seguit
d’accions encaminades a l’estalvi i la
millora dels serveis.
Com a primera mesura hem traslladat
l’àrea d’acció social als baixos de la
biblioteca. Aquesta mesura ens ha per-
mès un estalvi anual del lloguer del
local on estaven ubicats els serveis
socials, però alhora ens ha servit per
millorar el servei, ja que les noves
dependències compten amb més des-
patxos que ens permeten una atenció
més individualitzada i personalitzada, i
ens garanteixen els paràmetres de
confidencialitat necessaris per a l’usua-
ri d’aquests serveis. 
Aquest trasllat també ha permès la cre-
ació del Centre d’Atenció a la Dona que
compta amb una aula específica i l’a-
tenció d’una advocada i una psicòloga.
Des de l’àrea d’acció social hem treba-
llat per aconseguir que el proper mes
de maig obrim a la Garriga el Servei
d’Atenció Jurídica (SOJ). Aquest servei
oferirà assessorament i suport jurídic
en temes relacionats amb problemes
socials, deutes hipotecaris,
mediació,etc. Serà un servei manco-
munat que s’oferirà des de la Garriga
en conveni amb la Diputació, i que s’o-
ferirà també altres poblacions veïnes
com Figaró, Tagamanent, l’Ametlla i
Canovelles.  
Com dèiem al principi, en temps de
crisi, cal trobar el màxim rendiment dels
recursos disponibles. Reduir despeses,
mancomunar serveis amb poblacions
veïnes, també pot implicar millorar els
serveis.  

E l  C o n s i s t o r i
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La política més aprop amb Acord
Ja fa dies que des de la política us
traslladem la situació en què vivim,
uns moments on l’economia no acom-
panya i la situació a nivell català,
espanyol i europeu cada dia fa més
respecte.  
L’impacte als ajuntaments de les poli-
tiques de retallades generalitzades als
serveis públics no és menor, tot i que
des de l’ajuntament de la Garriga hem
volgut moderar-lo el màxim possible
per no carregar les butxaques dels
contribuents en excés i alhora no dei-
xar de prestar serveis que considerem
necessaris. 
Són equilibris amb poca èpica, però
que ens ensenyen dia a dia a gestio-
nar amb eficàcia els béns públics, els
de tothom. I és aquí, en aquest apre-
nentatge que volem obrir un canal de
major implicació ciutadana sense
caure en la temptació del populisme
buit de contingut. És més aviat d’una
forma reflexiva, raonada i raonable.
L’Acord Independentista per la Garriga
va néixer amb aquesta voluntat: inter-
actuar permanentment amb la ciuta-
dania, recollint crítica i opinió, rebent
propostes i planificant-les conjunta-
ment per demostrar que la política no
és un àmbit diferent del de la ciutada-
nia, sinó que són absolutament com-
plementaris, i poder-ho fer amb seny,
amb escolta proactiva i sense manies. 
El 23 de maig farà un any de les elec-
cions que ens van donar un excel·lent
resultat, i volem continuar el nostre
procés d’avaluació i propostes. El pas-
sat dia de Sant Jordi vam iniciar el pro-
cés de recollida d’opinions a la nostra
paradeta davant de l’ajuntament.
Durant tot aquest mes de maig ens
anirem trobant amb totes aquelles
persones que ens contacteu presen-
cialment o bé a través del correu elec-
trònic info@acord.cat en petits actes
d’intercanvi d’opinions, i finalment us
convidarem a acompanyar-nos el pro-
per 23 de maig en un acte de presen-
tació de les conclusions de la campan-
ya “Com valoreu la tasca d'Acord a
l'Ajuntament?”. Us hi esperem!

Jordi Perales, 
Albert Benzekry i Neus Marrodan

Meritxell Budó, Vicens Guiu, J.M. Torres, Joan
Esteban, Juliet Grau, Mar Canet i Albert Jimenez

El consistori municipal de la
Garriga està format per  5
regidores i 12 regidors, agru-
pats en sis grups polítics
municipals: CiU, Acord, SI,
PSC, ICV i PP.
Aquest és l’espai d’El Garric
dedicat als grups polítics
municipals.
El tema d’aquesta secció és
lliure i cada grup escriu sobre
allò que considera interessant
compartir amb la ciutadania. 
Aquestes pàgines, doncs, són
també un reflex de l’actualitat
política, social i cultural de la
Garriga.
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Aviat farà un any de les darreres eleccions
municipals i de la creació del nou equip de
govern de CiU i Acord (ERC). La sensació
que tenim des de dins i que creiem que veu
la gent és que el nostre ajuntament "funcio-
na" per inèrcia. Canvis, pocs. Funciona per-
què hi ha uns tècnics/funcionaris que fan la
seva feina, i no pas perquè els regidors al
govern aportin gaire. Alguns exemples, la
Comissió d'Urbanisme s'ha reunit 1 sol cop
en tots aquests mesos: on és la regidora?
En què treballa? No ho sabem, no ens ho
expliquen o no hi ha res a explicar? Així
podríem seguir el repàs, regidoria per regi-
doria. Trobem que hi ha una clara falta de
lideratge, i ni entre els regidors de CiU ni
entre els d’ERC, no trobem ningú realment
disposat a dedicar els seus esforços a aga-
far les regnes i implicar-se al 100%. Què
queda, doncs? AUTOGESTIÓ. Aquesta és
la forma com funciona el nostre ajunta-
ment. L'equip de govern s'ha dedicat els
darrers mesos a fer un pressupost conti-
nuista i ara a descansar, i qui dia passa,
any empeny. I d’aquí a 3 anys, eleccions.
Sense projecte i sense ganes de fer gaires
canvis. La crisi és l'excusa perfecta: ja no
es poden fer grans projectes de cara a la
galeria, no hi ha calers, per tant no fem res;
escrivim llibres i fem viatges, que ja vindran
temps millors. Els nostres tècnics i funcio-
naris experimentats ja saben el que han de
fer perquè tot funcioni i res no canviï.
Pensem que el Govern municipal no té un
projecte. Ja fa gairebé 10 mesos que hi
són, i només apreciem un petit canvi: ja no
es posen tantes traves a les poques inicia-
tives empresarials, però cap iniciativa muni-
cipal per fomentar la creació de llocs de tre-
ball, per incentivar els emprenedors, per
dinamitzar el comerç local, per formar els
nostres joves a l'atur...Deu mesos són prou
temps per començar a fer canvis, per
començar a liderar un poble que vol uns
polítics que es preocupin pels seus verita-
bles problemes, que està fart de governs
més preocupats pel futur polític i personal
que pels seus ciutadans. És hora de posar-
se a treballar, és hora de liderar un poble
que està fart de la crisi i fart de polítics poc
valents. La Garriga i Catalunya s'ho merei-
xen. Diguem prou i lluitem per canviar les
coses. La independència és l’únic camí. 

Mensualment, des de l’Organisme
Autònom de Mitjans de Comunicació,
organisme municipal responsable de la
comunicació del nostre Ajuntament, se’ns
demana un article a cada un dels grups
polítics per a parlar del que creguem opor-
tú i aprofitar així les pàgines de la revista
per a poder comunicar-nos amb la ciutada-
nia. Des del PSC sempre hem pensat que
aquest, malgrat ser un espai petit, era un
bon sistema per tal que d’alguna manera
quedés reflectida en el butlletí municipal la
pluralitat política que existeix en el nostre
municipi i les diferents opinions o visions
que el dia a dia municipal genera. La majo-
ria de les vegades hi ha tantes coses a dir
que costa seleccionar de què volem parlar.
En els darrers temps, però, s’ha fet una
mica més difícil poder parlar amb ple
coneixement, perquè la informació que
rebem els grups polítics que no estem en
el govern cada vegada és més reduïda i
menys aprofundida. En els darrers temps,
els plenaris són més de tràmit, les reu-
nions politiques, que abans es feien gaire-
bé quinzenalment, ara han quedat reduï-
des a gairebé anecdòtiques, i el fet que el
govern actual tingui una majoria absoluta
comporta que no calgui informar de les
decisions a prendre, perquè no necessiten
més vots dels que ja tenen per a poder tirar
endavant. 
Des del PSC sempre hem defensat i hem
actuat pensant que la governabilitat d’un
municipi és de TOTES les forces polítiques
representades en el plenari, perquè són
elles qui representen a tota la ciutadania.
Només en el cas que no sigui possible
posar-se d’acord en la presa d’alguna de
les decisions, és necessari que siguin els
que tenen la responsabilitat primera de
governar (l’equip de govern, amb l’alcaldes-
sa al cap davant) els que han decidir. Una
majoria absoluta no comporta deixar de
banda les altres forces polítiques, ni en el
govern de l’Estat ni en el govern municipal.
Permeteu-nos, per tant, aprofitar aquestes
línies per a reclamar públicament un canvi
de dinàmica en el funcionament local, fent-
lo més obert i participatiu a totes les forces
polítiques. Creiem que tots i cada un dels
ciutadans i ciutadanes de la Garriga ens
mereixem sentir-nos representats.  
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Josep Oliveras
Sergi Serrano

Neus Bulbena
Joan Bou

Hipoteques: iniciativa per la
dació en pagament
Darrera els desnonaments hi ha
persones i famílies en situació
d’extrema dificultat. Des del 2007,
al conjunt de l’Estat hi ha hagut
300.000 execucions hipotecàries,
178 desnonaments diaris a
Espanya, 21 desnonaments diaris
a Catalunya. La dació en paga-
ment ja s’aplica en països del nos-
tre entorn menys castigats per la
crisi, com ara Alemanya, França i
el Regne Unit, i és, a casa nostra,
més necessària que mai. És per
això que diverses associacions,
amb la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca al capdavant, pro-
mouen una Iniciativa Legislativa
Popular, ILP, per tal que la dació
en pagament sigui un fet de forma
immediata, un dret que totes les
persones en risc d’exclusió social
–un dels primers símptomes de
pobresa i marginació és la pèrdua
d’una vivenda digna—puguin
exercir. ICV i altres partits i sindi-
cats recolzem aquesta ILP i reco-
llirem signatures per a assolir el
que creiem que és no només just
sinó també urgent, atesa la situa-
ció de gran precarietat de moltes
famílies del nostre entorn –també
de la Garriga--. Fins ara s’han
destinat desenes de milers de
milions d’euros a salvar els bancs;
comença a ser hora de salvar la
gent, a les més de 160.000 famí-
lies immerses en processos d’e-
xecució hipotecària, als més de
270.000 hipotecats que tenen
quotes impagades! Animem a la
ciutadania a donar suport a
aquesta ILP:  pensem que per
solidaritat, per realisme i per sentit
comú, la dació en pagament és la
mesura mínima que una societat
responsable s’ha de plantejar.

Israel Molinero
Martí Porter



a les 20h, als jardins de Can Ramos
Festival de Jazz de la Garriga.Concert de Genís
Bagés Trio. Entrada: 6 euros
Organitza: Amics del Jazz de la Garriga
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‘Dissabte 12 de maig‘Dissabte 12 de maig

‘Dimarts 8 de maig‘Dimarts 8 de maig

‘Diumenge 6 de maig‘Diumenge 6 de maig

a les 11h, des de la casa de Rosanes
Visita guiada al camp d'aviació de Rosanes. Inscripció prèvia
Organitza: ajunt. de la Garriga, l'Ametlla i les Franqueses

‘Divendres 4 de maig‘Divendres 4 de maig

a les 12h, al refugi 
Visita guiada al refugi antiaeri de l'estació
Organitza: Àrea de Patrimoni i de Turisme

a les 10h, al Centre de Visitants
Itinerari guiat: “La Garriga, vil·la termal i d'estiueig”
Organitza: Àrea de Patrimoni i Turisme

a les 22h, a  Can Raspall
Cicle Terra de sons amb Inspira i Sr. Cordills
Organitza: la Gatzara

‘Diumenge 13 de maig‘Diumenge 13 de maig

‘Dijous 10 de maig‘Dijous 10 de maig
a les 18h, a la Biblioteca Núria Albó
Story Time: “Mr Bear Can’t Sleep”
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge School

a les 18h, al Casal de Joves
Tast de Continents. Àsia: taller de cuina. 
Inici del taller de cambrers
Organitza: Casal de Joves

a les 20.30h, al Teatre de la Garriga
Maika Makovski presenta Thank You For the Boots
Organitza: Ajuntament de la Garriga 

a les 9h, des de la zona esportiva de Can Noguera 
Cursa de Fons de les Tortugues 
Organitza: Club Atletisme les Tortugues

‘Dissabte 5 de maig‘Dissabte 5 de maig

a les 20h, al Bar del Teatre
Festival Primavera Poètica. El romanç
d’Anna Tirant amb Josep Pedrals
Organitza: Òmnium Cultural, Ajuntament de la Garriga i
Institució de les Lletres Catalanes

a la plaça de l’Església
Dia Internacional de la Dansa11h Tukupracum; 11.35h Escola Pinetons, Tagamanent i Activitatsesportives L'Ametlla; 12h Interdansa escola de Dansa i Balls deSaló; 12.35h Escola Giroi; 12.50h Escola Puiggraciós; 13.05hEscola de Dansa Disset;13.40h Ball a la carta; 17.20h Passaltpas;17.40h Tukupracum Escola de Dansa i Música; 18.15h Interdansa;18.50h Escola de Dansa Disset; 19.20h Arbolag; 19.35h "Theimpresentables Hoppers La Garriga"
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 17h, a la plaça de Can Dachs 
Trobada infantil i juvenil de puntaires
Organitza: Associació de puntaires

a les 17.30h, al restaurant la Garrafa
Xocolatada popular  i xerrades "Oncovallès avui"
"Herbes naturals: cuina i infusions"
Organitza: Oncovallès la Garriga

‘Dilluns 7 de maig‘Dilluns 7 de maig

a les 17.30h, a la plaça de Can Dachs 
Taller "Especial mares" 
Organitza:  ASIC

a les 4h, a la plaça del Silenci
30a Travessa la Garriga-Montserrat
Organitza: CEG

a les 19.15h, a la Biblioteca Núria Albó
“English at the library”children: converses en anglès
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge School

a les 9h, al poliesportiu de Can Noguera
Campionat de Catalunya escolar de bàdminton
Organitza:Consell Esportiu del V. Oriental i AEE Blancafort

a les 22h, a l’Auditori de l’Escola de Música
Festival Primavera Poètica. Una magrana d’astres
Concert de Pere Vilanova basat en l’obra de Carles Duarte
Organitza: Òmnium Cultural, Ajuntament de la
Garriga i Institució de les Lletres Catalanes

a les 11h, a la plaça de Can Dachs 
Fira d’intercanvi
Organitza: AMPA de les escoles

‘Dimarts 1 de maig‘Dimarts 1 de maig

a les 12h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte: “Poesia per a infants” amb Mercè Moral
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 11h, a l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
Inici de les inscripcions al Quercus 2012. També via web
municipal. Fins el 18 de maig a les 14h.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Divendres 11 de maig‘Divendres 11 de maig

a les 20.30h, al Teatre de la Garriga
7400 amb la Cia Temiro Dansa
Organitza: Ajuntament de la Garriga 

‘Dimecres 9 de maig‘Dimecres 9 de maig

a les 18h, al Casal de Joves
Inici del taller de clown
Organitza: Casal de Joves

a les 19h, al Casal de Joves
Tast de Continents. Àsia: taller de dansa
Organitza: Casal de Joves

a les 12h, a la plaça del Silenci
Festival Primavera Poètica. Matinal de poesia
infantil amb Andreu Galan
Organitza: Òmnium, aj. de la Garriga i Inst. de les Ll. Cat.



a les 22h, a l’Auditori de l’Escola de Música
Festival Primavera Poètica. Breakfast at Saint Anthony’s
Market. Concert amb Pau Sif i Eduard Fontbona
Organitza: Òmnium Cultural, Ajuntament de la
Garriga i Institució de les Lletres Catalanes
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a les 12h, al pàrquing del poliesportiu de Can Noguera
Migas populars del PSC
Organitza: Partit dels Socialistes de Catalunya

‘Dissabte 19 de maig‘Dissabte 19 de maig

‘Dimecres 16 de maig‘Dimecres 16 de maig

‘Dimarts 15 de maig‘Dimarts 15 de maig

‘Divendres 18 de maig‘Divendres 18 de maig
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‘Dimarts 22 de maig‘Dimarts 22 de maig

‘Diumenge 20 de maig‘Diumenge 20 de maig

a les 20h, al Passeig (a l’alçada del Balneari)
Retransmissió de la Copa del Rei
Organitza: Penya Barcelonista

‘Divendres 25 de maig‘Divendres 25 de maig

‘Diumenge 27 de maig‘Diumenge 27 de maig

a les 16.30h, al carrer de Cardedeu
Festa Sardanista. Intercanvi de plaques de cava. Portes
obertes de la Fundació Maurí i Audició de sardanes
Organitza: Agr. Sardanista i Fund. Maurí
a les 17h, al Barri de Santa Rita
Festa del Barri de Santa Rita.  Xocolatada. Actuació de
Sou Siscus. Sopar i actuació de màgia
Organitza: Barri de Santa Rita

‘Dimecres 30 de maig‘Dimecres 30 de maig

‘Dissabte 26 de maig‘Dissabte 26 de maig

‘Dijous 24 de maig‘Dijous 24 de maig

a les 20h, a la Biblioteca Núria Albó
Club Lectura: L’acabadora, de Michaela Murgia.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 20.30h, al Teatre de la Garriga
Música catalana del sXIX al sXXI amb Daniel Ligorio
Organitza: Ajuntament de la Garriga 

a les 18h, a la Sala Municipal d’Art i Exposicions Andreu
Dameson i Aspa
Veredicte del XI concurs de fotografia dels Tres Tombs
Organitza:  Associació Els Tres Tombs

a les 18h, al Casal de Joves
Tast de Continents. Àfrica: taller de cuina
Organitza: Casal de Joves

a les 20h, a l’Auditori de l’Escola de Música
Festival de Jazz de la Garriga. Xerrada “Bob
Marley: noves perspectives”, a càrrec de Miquel
Gené, titulat superior en Musicologia per l’ESMUC
Organitza: Amics del Jazz de la Garriga

a les 18h, al Casal de Joves
Tast de Continents. Àfrica: taller de dansa i percussió
Organitza: Casal de Joves

a les 9h, al poliesportiu de Can Noguera
Cloenda de l’esport escolar
Organitza: Ajuntament de la Garriga 
a les 18h, al Teatre de la Garriga
L’esquella de la Torrassa amb Òpera Còmica de
Barcelona
Organitza: Ajuntament de la Garriga 
Festival de Jazz de la Garriga.
a les 10h, a l’Auditori de l’Escola de Música
Taller d’iniciació al jazz i a la música moderna
Inscripcions a l’EMM o el mateix dia a l’Auditori (10 euros)
a les 20h, als jardins de Can Ramos
Concert de Robert Nesta Songs. Entrada: 6 euros
Organitza: Amics del Jazz de la Garriga

a les 11h, al davant del Teatre de la Garriga
Aquí no hi ha ningú! amb Desastrosus Cirkus
Organitza: Ajuntament de la Garriga 
a les 12h, al veïnat de les Roques
Festival Primavera Poètica. Poesia al riu.
Vermut poètic 
Organitza: Òmnium Cultural, Ajuntament de la Garriga i
Institució de les Lletres Catalanes

a les 18h, al Casal de Joves
Tast de Continents. Nord-Amèrica: taller de cuina
Organitza: Casal de Joves

a les 19.15h, a la Biblioteca Núria Albó
“English at the library”: converses en anglès
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge School

a les 18.30h, al Casal de Joves
Tast de Continents. Nord-Amèrica: taller de dansa
Organitza: Casal de Joves

a les 22h, a Can Raspall
Festival Primavera Poètica. Quart de lluna amb E.Montsant
Organitza: Òmnium Cultural, Ajuntament de la Garriga i
Institució de les Lletres Catalanes

a les 20h, als jardins de Can Ramos
Festival de Jazz de la Garriga. Concert d’Horacio
Fumero i Pedro Javier González
Organitza: Amics del Jazz de la Garriga

a les 12h, a Can Raspall
Festival Primavera Poètica. Vermut poètic amb N. Comadira
Organitza: Òmnium Cultural, Ajuntament de la Garriga i
Institució de les Lletres Catalanes

a les 20h, a la Biblioteca Núria Albó
Presentació del llibre El camí de Sant Jaume a
Cerdanya de Núria Boltà, a càrrec de Xavier Ambrós.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

‘Dimecres 23 de maig‘Dimecres 23 de maig
a les 11h, a la sala de Plens
Sorteig de les places de Quercus 2012
Organitza: Ajuntament de la Garriga 



l ’ E n t r e v i s t a

Què ha passat en aquests darrers dos anys en què
Maika Makovski ja ha deixat de ser una promesa per
ser una artista en majúscula?
Jo sempre em consideraré una promesa... Quan acabo un
treball, em prometo que el següent serà millor. 
D'altra banda encara que ara som millors, sempre hem
estat un bon grup de directe, així que crec que el pas de
promesa a artista consolidat ho fa en gran mesura el que
el públic et conegui. 
En això hi teniu una gran responsabilitat els mitjans... Per
això és tan bonic quan es deixen de costat els endolls i es
llegeixen històries sobre gent apassionant de debò! Quan
es dóna oportunitats a grups desconeguts i se’ls deixa
entrar a la roda.
Se sent identificada amb el sobrenom de musa de l’un-
derground? Com es classificaria com a artista? O li
agrada ser una artista sense etiquetes?
Les etiquetes són increïblement avorrides... Hi ha tantes
emocions que es poden traduir en música, i tantes maneres
de traduir-les, que qualsevol etiqueta és immediatament
una cotilla, una limitació per a qualsevol artista.
La música que escric, la música que fem, passa per molts
estats d'ànim i moltes sonoritats diferents... Des de fases on
em mostro totalment, on despullo l’ànima, a fases més con-
tudents, i mai està supeditada ni a estils ni a tendències.
En la seva darrera evolució expansiva hi ha tingut un
paper determinant el fet de gravar amb el reconegut
John Parish?
Sí. Crec que abans de gravar amb John Parish no havia
agafat el toro per les banyes. Tenia una mica el síndrome
del perdedor... No intentava guanyar per si perdia. Òbvia-
ment no es tracta de guanyar, és una manera de parlar... 
El que passa, de vegades, és que és difícil sortir de la inèr-
cia, sentir que et mereixes més... John Parish ens va legi-
timar en molts aspectes i ens va donar aquesta confiança
que necessitàvem.

Tot el que canta són composicions pròpies? Creu
imprescindible que ho singuin?
El que més m'agrada de la meva professió és escriure, així
que si no pogués expressar-me en les meves pròpies
paraules i a la meva manera, només cantaria a la dutxa!
Què la va fascinar dels poemes d’Edgar Allan Poe per
escriure els seus propis temes?
A més de les seves atmosferes, la seva immensa sensibi-
litat... Els seus poemes són de debò meravellosos i animo
tothom a llegir-los.
En aquest espectacle, aposta pel piano i deixa de
banda, a estones, la seva inseparable guitarra...Com
valora aquest canvi d’instrument?
És increïble com ha passat tot... Thank you for the boots,
el disc que acabem de treure, és un disc en el qual perdo-
no i em perdono moltes coses, i passo pàgina per moltes
altres. 
El piano és un instrument en el qual havia acumulat molta
ira. El meu pare, que és un músic excel·lent però un pro-
fessor terrible, va intentar ensenyar-me però perdia la
paciència i em frustrava molt. Després vaig tenir una pro-
fessora de clàssic molt bona, encara que molt estricta
també. Tot plegat va fer que el piano simbolitzés l'enemic
esclavizador i la guitarra simbolitzava la llibertat. 
Com va passar amb el disc, de la nit al dia ens vam donar
la mà, i ara el piano és el meu inseparable piano.
Durant la gira actual ha actuat a Madrid i Barcelona, i
en els propers dies actuarà a la Garriga però també a
Londres. Què li aporta actuar en municipis petits i en
grans capitals en una mateixa gira?  
M'agrada confirmar que tots som iguals, al final. En el sen-
tit que tots estem desitjant emocionar-nos, apassionar-nos,
passar-ho bé... Em reconforta trobar aquesta humanitat
arreu, fins i tot a la gran ciutat, on sembla que s'està de tor-
nada de tot. 

MAIKA MAKOVSKY, cantant
Actuarà al Teatre de la Garriga el proper 5 de maig a les 20.30h dins la gira internacional Thank you for the boots

Maika Makovsky (Palma de Mallorca, 1983) és cantant,
compositora, actriu i artista visual. Va començar a
escriure cançons als 12 anys i als 15 va rebre el seu pri-
mer reconeixement professional al concurs Pop-Rock
Palma’98. Ha viscut una llarga temporada a Nova York
i actualment viu a Barcelona. 
El proper 5 de maig presentarà a la Garriga el seu cin-
què àlbum d’estudi, Thank you for the boots, que defi-
neix com a més “lluminós i vitalista” que els anteriors.
Makovsky és considerada una de les muses de l’under-
ground i, amb aquest darrer treball, ha estat molt aplau-
dida tant per la crítica com pel públic. 

“Etiquetar una artista és posar-li una cotilla, una limitació’”

L’espectacle Thank you for the boots ha recollit elogis de la crítica musical del país

Pa
t P
ope


