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E n  p o r t a d a

La Garriga avança com a destinació de turisme local i nacional
S’aposta per ampliar els paquets d’activitats que combinen diferents recursos

L’opinió dels grups polítics
CiU: “Termalisme, patrimoni cultural, arquitectònic i natural... la Garriga és un poble singular que es pot gaudir des de diferents
vessants. Comerç i una àmplia societat civil organitzada també ens confereix aquesta singularitat. Així que des de CIU convi-
dem a participar del nostre municipi tant els visitants d’altres indrets com els propis garriguencs i garriguenques”
Acord: “La Garriga té prou recursos com per ser una destinació turística de qualitat en l’àmbit del patrimoni, termalisme, natu-
ra o gastronomia, i hem de saber relacionar-los hàbilment per tal que siguin, alhora, un esperó econòmic important”
SI: “La Garriga compta amb un patrimoni cultural i termal molt ric i amb una molt bona comunicació, dos punts forts per fer-
ne d'ella un destí turístic referent a Catalunya. Creiem que el govern hauria de potenciar-lo més tot buscant noves fórmules"
PSC: “La Garriga té un potencial turístic que des de fa molt de temps ha ajudat a dinamitzar-nos com a poble. L’aposta de
rehabilitar els safareigs com a Centre de Visitants, sens dubte, ajudarà a potenciar aquest objectiu” 
ICV: “La Garriga ha de mirar més cap al Montseny, sense complexos. Més enllà del termalisme i el modernisme, l’accés amb
tren a aquest espai natural és un gran potencial turístic”
PP: “La Garriga ofereix a part de gastronomia, aigües termals i modernisme un ampli ventall de cultura tant medieval com ibèrica”

En temps de crisi, el turisme de proximitat ressorgeix. És
quan la ciutadania es proposa redescobrir l’entorn. A la

Garriga hi ha una vintena de propostes tipificades perquè els
seus habitants puguin gaudir de natura, patrimoni o gastrono-
mia sense moure’s de casa. 
Tornar a caminar pel Passeig admirant l’arquitectura modernis-
ta, agafar la bicicleta i anar fins a la vil·la romana o Sta Maria
del Camí; pujar a Sant Cristòfol, llogar una guia mòbil del
Centre de Visitants per esbrinar el passat medieval del munici-
pi o gaudir d’un bon àpat tot remullant-se en aigües minerome-
dicinals poden ser opcions turístiques per la Setmana Santa o
per qualsevol cap de setmana de primavera.
El turisme com a motor econòmic
Però aquest entorn i els serveis que s’ofereixen són també
una oportunitat perquè visitants d’arreu del país triïn la
Garriga com a destí turístic.
En aquest sentit, des de l’Ajuntament, es continua treballant
perquè el turisme segueixi sent una eina de desenvolupa-
ment econòmic per a la població. S’estan impulsant diversos
projectes per incrementar el número de visitants sense deixar
de ser una destinació de turisme cultural i sostenible. 
Un dels projectes és aconseguir que els visitants que partici-
pin en les visites o en les activitats culturals es quedin des-
prés al poble ja sigui a comprar o a menjar. Per facilitar-ho ha
iniciat dues actuacions: l’edició d’una guia de restauració i l’o-

ferta de descomptes en establiments locals per a aquells que
utilitzin el Centre de Visitants.
El Centre de Visitants com a eix vertebrador
L’any passat es va inaugurar el Centre de Visitants. A més de
trobar-hi un espai museïtzat de visita gratuïta, és el punt de
sortida de diversos itineraris que recorren la Doma, l’illa
Raspall, el refugi antiaeri o la vil·la romana de Can Terrers i
que, amb l’ajuda de guies mòbils, aconsegueixen ser més
dinàmiques. El centre està obert dissabtes, diumenges i fes-
tius de deu del matí a dues del migdia, però durant la setma-
na el visitant es pot informar a les àrees de Turisme i de
Patrimoni on també, prèvia reserva, es poden llogar les guies.
Itineraris de natura i termalisme
Hi ha sis rutes de senderisme i tres rutes de BTT, parcialment
senyalitzades, que permeten apropar-se a punts d’interès
com la cova de la Guilla, el Malhivern o l’ermita de Sant
Cristòfol de Monteugues.
D’altra banda, existeixen dos equipaments termals que a més
de l’oferta hotelera, ofereixen serveis de termalisme i massat-
ges a preus molt assequibles.
Informació detallada
L’Ajuntament té dues pàgines web amb informació turística:
www.visitalagarriga.cat i www.lagarrigavilatermal.cat. 

Calendari de rutes guiades que es faran al municipi, algunes d’elles passen per la Doma i pels itineraris de natura 

Propostes concretes pel mes d’abril
-Diumenge 1, divendres 6, dissabte 7, diumenge 8, dilluns
9, dissabte 14, diumenge 15,  dissabte 21, diumenge 22, 
dissabte 28 i diumenge 29
de 10 a 14h: Obertura del Centre de Visitants
-Dissabte 14
a les 10h, al Centre de Visitants: Itinerari guiat “La Garriga,
vil·la termal i d'estiueig”
a les 12h, al refugi: Visita guiada al refugi antiaeri de l'estació
-Diumenge 15
a les 11h, des de la casa de Rosanes
Visita guiada al camp d'aviació de Rosanes (inscripció prèvia)
Informació: www.visitalagarriga.cat

www.lagarrigavilatermal.cat
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N o t í c i e s

Més d’una seixantena de persones
relacionades amb l’art i la creació

van assistir a la primera reunió informati-
va del Mercat de la Cultura de la Garriga,
que es va fer el passat 20 de març a la
Sala de Plens de l’Ajuntament.
El Mercat de la Cultura vol esdevenir una
plataforma de llançament per als artistes
amb la finalitat de donar-los accés a cir-
cuits culturals més amplis ja que es con-
vidaran programadors, gestors culturals,
editors, traductors, galeristes i tècnics
culturals d’ajuntaments i diputacions.
En aquest sentit, la regidora de
Dinamització Cultural, Mar Canet, va
reconèixer que “és un projecte molt
ambiciós i complex, però que la pedrera
d’artistes garriguencs no es pot desapro-
fitar”. El Mercat de la Cultura és, segons
la regidora, “un projecte de govern”.
Durant els dos dies en què es desenvo-
lupi el Mercat, previst pel cap de setma-

na del 29 i 30 de setembre, s’instal·laran
diversos escenaris a diferents punts del
poble, que es dividirà en cinc espais (arts
musicals, arts escèniques, arts plàsti-
ques, arts literàries, arts tradicionals i
arts visuals). A partir d’ara, doncs, es
faran reunions de cada disciplina per tal
d’acotar al màxim les necessitats de
cada temàtica. Persones com Ivan
Sanmartín, Jordi Musquera, Joan
Monells,  Fina Tuneu, Jaume Guardis,
Dolors Ventós,  Maite Segú o Xavi
Garriga ja donen suport a aquesta inicia-
tiva i actuaran com a referents ciutadans
per assessorar, des de la seva experièn-
cia laboral, sobre com i què ha d’oferir el
Mercat de la Cultura. 
La reunió informativa va deixar molt
bones vibracions entre els assistents, la
majoria dels quals ja van omplir el full de
preinscripció. Grups de teatre, de músi-
ca, poetes, màgics o fotògrafs van coin-

cidir a afirmar que una iniciativa com
aquesta “feia falta en els moments
actuals, on el recolzament de
l’Ajuntament serà l’empenta que ens pot
obrir moltes portes”.
La cita, però, vol anar més enllà i servir,
alhora, de projecte de dinamització eco-
nòmica per altres sectors del poble. Es
pretén que a més de persones especia-
litzades en el sector cultural, durant
aquest cap de setmana visitin la Garriga
persones d’arreu del país i que, per tant,
comerços i restauració en puguin sortir
beneficiats. 
Des de l’organització, també es remarca
que la cita cultural  té un tercer objectiu:
“donar l’oportunitat als garriguencs i
garriguenques de gaudir de cultura en
estat pur arreu del municipi”.
Les persones interessades a participa-hi
poden inscriure’s a través del correu
electrònic participacio@ajlagarriga.cat.

Primer pas per engegar el Mercat de la Cultura de la Garriga
Es creen grups per abordar les necessitats específiques de cada disciplina

Una mostra col·lectiva reuneix vint-i-cinc dones artistes
El municipi també acull una exposició-concurs al Bar del Teatre

La Sala Municipal d’Exposicions
Andreu Dameson i Aspa acollirà, a
partir del 13 d’abril, una mostra
col·lectiva d'art en què participen
25 dones artistes. El projecte, que
és la continuació del que es va fer
l'any passat amb motiu del Dia de
la Dones en diferents restaurants i
bars de la Garriga, vol mostrar la
vitalitat i la varietat d’artistes que hi
ha al municipi. La mostra, que s’i-
naugurarà amb una actuació de
dansa de l’escola Tukuprakum, es
podrà veure fins al 29 d’abril. 
D’altra banda, el Bar del Teatre
acull fins al dia 22 una exposició

concurs de la mà d’Albert Benzekry
i Laura Roura del Bar del Teatre.
Sota títol “Coneixeu la Garriga anti-
ga?”, la mostra presenta una vinte-
na de fotografies de diversos
indrets del municipi al llarg del
segle XX i el públic ha d’endevinar
a quin espai correspon cada instan-
tània. 
Per participar-hi, només s’ha d’om-
plir una butlleta, on es podran dei-
xar escrites les propostes. Les per-
sones que endevinin més llocs
guanyaran un vermut, a càrrec del
bar, i dos llibres d’Història gràfica
de la Garriga, obra de Benzeky.

La reunió va deixar satisfets artistes i organitzadors. La Sala Municipal d’Exposicions serà un dels espais que s’utilitzaran durant el Mercat de la Cultura
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L'Ajuntament, com a òrgan institu-
cional, s'ha dotat d’un perfil i d’un

compte corporatiu a les xarxes
socials de Facebook i twitter. Així
amplia els seus canals d'informació
que fins ara cobria a través del butlle-
tí municipal El Garric, la web munici-
pal, Ràdio Silenci i l'e-garric, tots ells
gestionats per l'OAMC.
Els comptes de l’Ajuntament a la
xarxa s'afegeixen als perfils ja exis-
tents del Casal de Joves, Ràdio
Silenci, El Teatre de la Garriga,
l'EMAD, l’hort municipal i el Banc del
Temps.

També durant el març, l’Ajuntament
ha incorporat una nova web sobre
turisme termal (lagarrigavilatermal.com),
que donarà a conèixer l'oferta del
municipi. El nou lloc web  és una de
les accions que neix del projecte de
col·laboració entre la Regidoria de
Promoció i Desenvolupament
Econòmic i la Fundació Universitària
Martí L'Humà sota el nom de
"Patrimoni i Turisme responsable". La
pàgina presenta diversos paquets
adreçats al turista cultural i relaciona
el termalisme amb el modernisme o
el patrimoni local.

Nous canals de comunicació corporativa 
L’Ajuntament ja té un perfil a Facebook i Twitter

Els usuaris d’smartphone poden rebre informació municipal via facebook i twitter

Presència virtual de l’Ajuntament i les diferents àrees
Municipal: lagarriga.cat
Centre de Visitants-Turisme la Garriga: visitalagarriga.cat
La Garriga Vila termal: lagarrigavilatermal.com
Ràdio Silenci: radiosilenci.cat
Portal d’entitats: entitats.lagarriga.cat
Medi Ambient: lagarriga.cat/mediambient
EMAD: emad.lagarriga.cat/
Centre de documentació històrica: lagarriga.cat/cdh
Aviació i guerra-Camp de Rosanes: aviacioiguerra.cat
aerodromrosanes.cat 
Escola Municipal de Música: escolamusicalagarriga.cat
Consell d’Infants: cinfantslg.blogspot.com.es

El cantant Feliu Ventura presen-
tarà el proper 21 d’abril al Teatre
el seu nou disc Música i Lletra. El
treball es manté fidel a les sonori-
tats mediterrànies i a la tradició
bastida per grans cantautors com
Llach, Raimon o Ovidi Montllor.
D’altra banda, el Teatre també ha
programat per aquest abril
Mimesotas en concert el proper
dia 14 i l’obra Els dolents
d’Steven Berkoff el dia 28.
L’espectacle que organitza cada
mes Pati Mòbil es farà el dia de
Sant Jordi a les sis de la tarda a
la plaça de l’Església amb Jaume
Barri.
Tornen els festivals
Durant aquest mes d’abril arren-
quen dos festivals. El primer, el
Terra de Sons, programaran pel
14 d'abril Balanci i Jordi Gaison a
Can Raspall i pel 28 d'abril Didac
Rocher+Ix! a Can Ramos.
I el segon és el Festival de
Primavera Poètica, que s’iniciarà
amb Guiem Soldevila el dia 27 a
l’Auditori i Albert Forns i Max
Besora el dia 29 a Can Raspall.
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Concurs del cartell de Corpus
L'Associació Cultural Corpus la
Garriga ha obert la convocatòria
del 27è Concurs de Cartells per
escollir el que anunciarà la diada
de 2013. 
Al concurs s'hi pot presentar
alumnat matriculat durant el curs
2011/2012 al 1r curs del cicle de
formació de grau superior de
Gràfica publicitària de l'EMAD,
escoles convidades, instituts de
la Garriga i també tots els nois i
noies de 16 a 25 anys.
El cartell guanyador serà la imat-
ge de la festa de l’any que ve i el
seu autor rebrà un premi en
metàl·lic de 600 euros. El termini
per presentar els originals acaba
el 31 de maig. 
Feliu Ventura al Teatre 

Ajuntament de la Garriga
Casal de Joves
Ràdio Silenci
EMAD

Teatre de la Garriga
Hort Municipal
Banc del Temps

Ajuntament de la
Garriga

Ràdio Silenci Casal de Joves

www
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Notíc ies

La Garriga secreta (i3) de
Ramon Ferrandis, Joan
Garriga, Jaume Guardis,
Albert Benzekry Fortuny,
Albert Benzekry Arimon, Jordi
Llimargas, Lluís Cuspinera,
Antoni Pardo, Daniel Soler,
Frederic de Buen, Pep Mas,

Montse Lapuerta, Stefano Puddu,
Alfredo Codina, Manel Vilar, Pepo
Segura i Miquel Andreu. Edita: La
Garriga secreta
La Garriga secreta (i 3) és el darrer llibre
de la col·lecció que 18 garriguencs van
posar en solfa l’any 2009. Aquest, d’es-
tructura similar als anteriors, s’endinsa
en aspectes diversos de la vida garri-
guenca. Sempre amb fotografies, s’hi
fan petites aproximacions a personatges
que han deixat petja a la població, a
diferents artistes, a la història, a la cultu-
ra popular i a altres aspectes que han
configurat el dia a dia de la Garriga en
els darrers anys. 

La diada de Sant Jordi es complementa amb diferents actes
Espectacles, lectures i concursos compartiran protagonisme amb llibres i roses

Propostes de les editorials garriguenques

L’educació low cost de Ramon Coma. Editorial Malhivern
Ramon Coma fa un anàlisi agut del món educatiu actual vist des
de dins en un llibre que retrata una realitat complexa i present del
sistema educatiu, que no s’escriu als manuals.

La transició nacional. Artur Mas, Jordi Turull. Carles Campuzano.
Ramon Tremosa. Xavier Trias. Josep Vila d’Abadal, Meritxell Budó i
Santi Vila. Editorial Malhivern
Els dirigents més rellevants de CiU, encapçalats pel President de la
Generalitat i entre els quals s'hi troba l'alcaldessa de la Garriga,
Meritxell Budó, expliquen el concepte de transició nacional, central en
el debat polític català en l'actualitat.

Las traiciones personales de Franco de Cèsar Alcalà.
Editorial Malhivern
L’historiador Cèsar Alcalà presenta un estudi que documen-
ta com va jugar Francisco Franco les seves cartes per a
mantenir-se en el poder fins al dia de la seva mort.

NOVETA
T!!!

La diada de Sant Jordi d’aquest any
es complementarà amb diferents

actes. D’aquesta manera, roses i lli-
bres compartiran protagonisme amb
una hora del conte, espectacles musi-
cals i poètics, recollida de recomana-
cions i concursos. 
Tot i que la jornada començarà al matí
amb una hora del conte a càrrec de
Deparranda, no serà fins a les cinc de
la tarda que es desenvoluparan el
gruix de les propostes. 

A la plaça de Can Dachs s’hi faran
tres activitats noves, que compartiran
espai amb les parades. Les dues pri-
meres són les de “Foto-Lectura a la
butaca” en què hi col.labora Little Italy
i “El poble recomana”, en que es farà
una recollida de recomanacions de lli-
bres entre vianants. Posarà el punt i
final a les propostes de Can Dachs
una lectura de poemes del periodista
marroquí Mohamed Bouanini.
Pel que fa a la plaça de l’Església hi

ha previst a partir de dos quarts de sis
de la tarda un recital poètic infantil
titulat “Poemes d’aigua” a càrrec d’a-
lumnat de l’Escola Puiggraciós.
Posteriorment actuarà Jaume Barri,
de la mà de Pati Mòbil, amb el seu
espectacle Animació per a la maina-
da... i més grandets; i per acabar s’ha
programat, des de la Biblioteca, el
concurs de preguntes “Quiz de lli-
bres”, on el guanyador s’emportarà
una panera cultural. 

Estimat t’he de deixar, d’Hermínia Mas. Edicions del Roure de Can Roca
Rere la tendresa, l’humor i la sorpresa final d’aquests contes, hi trobem
un punt de partida per a la reflexió sobre alguns dels petits i grans temes
que omplen la vida quotidiana: l’amor, la timidesa, la importància de la
bellesa física, l’orgull, les aparences o els tòpics sobre nois i noies.

Floristes i llibreters esperen que la crisi no els afecti i que la diada registri, almenys, tantes vendes com l’any passat
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Des dels anys 90, l’Ajuntament des-
tina part del pressupost municipal

a subvencionar projectes d’ajuda al
Tercer Món. Per garantir que els projec-
tes subvencionats complissin uns
requisits de viabilitat, així com un segui-
ment posterior un cop atorgat l’ajut,
l’any 2006 es va crear el Consell
Municipal de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat, integrat
per un/a representant de cada partit
polític que integra el Ple i un/a repre-
sentant de les entitats del municipi que
fan cooperació. Aquell any, es va dedi-
car per primera vegada el 0,7% del
pressupost a la cooperació però, tot i
que havia d’anar augmentant, al final
es va estancar en un 0.8%, que és el
que es destina des del 2008. És el
Consell i el Fons Català de Cooperació
qui garanteix el procés de subvencions.
Per què cooperem?
En èpoques de crisi, en què les neces-
sitats locals es fan més patents, per
algunes persones resulta més difícil
entendre perquè cal seguir cooperant.
Per aquest motiu la Festa de la
Solidaritat , que es farà del 19 al 21 d’a-
bril, vol ser una cita per explicar-ho i per

mostrar què es fa des del municipi.  Els
perquès de la cooperació  s’han agru-
pat en un decàleg on, per exemple, es
recorda que cal cooperar perquè enca-
ra avui 1.400 milions de persones
sobreviuen amb menys d’un euro al dia
o perquè hi ha 101.000.000 infants que
no van a l’escola. El consum d’aigua,
l’explotació dels recursos naturals o les
polítiques socials també són arguments
per cooperar. 
Les activitats d’enguany
D’aquesta manera i sota el lema “Per
què cooperem?” s’han programat dife-
rents activitats. La primera d’elles és un
cinefòrum amb la projecció de dos
curts, que es farà al Cinema Alhambra

el dijous 19 d’abril.
Una altra de les propostes serà una
taula rodona, el dia 20, on persones
vinculades al món de la cooperació
debatran el model que cal seguir per-
què aquesta ajuda sigui eficaç. 
I tancarà l’edició, la Fira de la Solidaritat
amb la participació de les ONG del
municipi que fan cooperació.  Aquesta
fira es farà el dissabte 21 a la tarda, en
què també hi ha programat, a les sis,
l’espectacle de màgia Per què no com-
partim el món? a càrrec del Màgic
Flash. I clourà la jornada el ja clàssic
sopar solidari i el Concurs Sàpiens, que
es farà a la plaça de Can Dachs i pels
quals ja estan obertes les incripcions:
pigualtat@ajlagarriga.cat.
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La Festa de la Solidaritat vol explicar perquè es coopera
Diverses activitats mostraran quines ajudes es donen des de la Garriga

OA
MC

Obertes les bases de cooperació
Es poden demanar ajudes fins al 25 d’abril

Les bases per a la convocatòria
d'ajuts a projectes de cooperació al
desenvolupament i solidaritat 2012
ja han sortit publicades.  
Els projectes, que s’han de presen-
tar davant el Registre de
l'Ajuntament abans del 25 d'abril,
poden ser de cooperació al desen-
volupament en països del Sud o bé
de sensibilització al Nord. 

Per poder demanar les ajudes cal
complir uns requisits bàsics com
són que l’entitat disposi de seu
social o delegació permanent al
municipi, estigui inscrita al Registre
d'entitats de l'Ajuntament i tingui
presència significativa al poble. 
Els fons destinats a subvencionar
aquests projectes són d’un total de
59.196,77 euros. 
La valoració dels projectes l'efec-
tuen el Fons Català de Cooperació
i l'Ajuntament que, a través del
Consell de Cooperació, avalua la
implicació de les entitats al munici-
pi donant a conèixer els seus pro-
jectes i els valors de cooperació i
solidaritat. 

Imatge de la Festa de la Solidaritat

Reunió amb entitats
L’Ajuntament es va reunir amb
les entitats, el 21 de març passat,
per tal d’explicar-los quin és el
mecanisme per demanar subven-
cions municipals. 
L’ordenança municipal de subven-
cions és el document que esta-
bleix les normes generals per a la
sol·licitud, la concessió, la justifica-
ció i el pagament de les subven-
cions que l’Ajuntament de la
Garriga atorga, i que cal complir
amb el que marca la normativa.
Les convocatòries actualment
obertes són les subvencions per
a activitats culturals, esportives i
de barris, i la data límit per entre-
gar la documentació, que es pot
trobar al portal d’entitats
www.entitats.lagarriga.cat, és el
dia 10 d’abril.
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Notíc ies

Engega la Fira d’Entitats Esportives
Coincidirà amb la Festa de l’Esport de la Diputació

OA
MC

Una de les pistes de tennis s’ha reconvertit
El procés per convertir una de les
pistes de tennis del municipi en pista
poliesportiva enfila la recta final.
Una de les primeres actuacions
dutes a terme ha estat el desplaça-
ment dels fanals de la pista, que
durant el mes de març s’han traslla-
dat cap als extrems del camp.
Un cop fet aquest canvi, només
resta instal·lar el nou equipament
esportiu, que dotarà l’espai de
dues pistes de minibàsquet i una
altra de minihandbol i futbol sala.
L’Ajuntament espera poder obrir
la nova pista poliesportiva al
públic durant la primera setmana

del mes d’abril 
Amb la reconversió de la pista de
tennis l’Ajuntament vol obrir l’espai
als clubs esportius locals i, d’a-
questa manera, descongestionar
el pavelló de Can Noguera, saturat
per l’alt nombre d’entrenaments
que s’hi programen.
A més, durant el cap de setmana,
la pista esdevindrà una instal·lació
esportiva social per al conjunt de
la població i, més concretament,
per als veïns de Can Noguera
que, des de fa anys, reivindiquen
la necessitat de disposar d’un
espai lúdicoesportiu a la zona.

El nou espai poliesportiu, a punt 

A la Garriga hi ha prop de 30 entitats esportives que, cada any, mobilitzen més de 2.000 persones

Les places de l’Església i Can Dachs
seran l’escenari de la 1a Fira

d’Entitats Esportives de la Garriga, que
es celebrarà el dia 3 de juny amb motiu
de la Festa de l’Esport de la Diputació
de Barcelona. Amb aquest esdeveni-
ment les entitats i associacions del
món de l’esport sortiran al carrer per
presentar la seva activitat al conjunt de
la ciutadania. 
La fira constarà de diversos estands
on cada club podrà exposar el seu
projecte i contactar amb el públic inte-
ressat a conèixer la tasca que desen-
volupa. També està previst habilitar
petits espais esportius (minipistes de
bàsquet, hoquei, bàdminton, tennis
taula, patinatge, futbol i futbol sala,

etc.) a les places, on les entitats
podran fer demostracions dels esports
que practiquen. 
Tot i que la Fira d’Entitats Esportives
no arribarà fins al proper mes de juny,
l’Ajuntament ja ha començat a treballar
en l’organització d’aquesta activitat. En
la preparació de l’esdeveniment es
volen recollir idees i suggeriments de
tots els col·lectius interessats a partici-
par. Segons el regidor d’Esports, Joan
Esteban, “la fira permetrà donar a
conèixer la frenètica activitat esportiva
de la Garriga on, amb poc més de
15.000 habitants, hi ha censades prop
de 30 entitats esportives que, cada
any, mouen més de 2.000 esportistes
de totes les edats i categories”. 

Reconeixement a Marc Guasch

L’Ajuntament va oferir el passat 9
de març una recepció al pilot Marc
Guasch amb motiu de la seva par-
ticipació al Dakar 2012. A l’acte
també hi va assistir Laia Sanz,
guanyadora de les dues últimes
edicions del Dakar en la categoria
femenina i companya de Guasch a
la darrera competició. El consistori
va voler fer un reconeixement a la
trajectòria de tots dos esportistes,
després de l’accident que el mes
de gener va impedir que el pilot
garriguenc completés el Dakar.

Torna el Torneig de Futbol Escola 
L’Olímpic la Garriga organitza el
proper 15 d’abril la Trobada de
Futbol d’Escola. L’activitat tindrà
lloc al camp municipal d’esports
de dos quarts d’onze del matí a
les quatre de la tarda. En total, hi
participaran 16 equips d’arreu de
la comarca i d’edats compreses
entre els 4 i 5 anys.

Arriba la Cursa de les Tortugues 

El Club d’Atletisme les Tortugues
ha obert les inscripcions per a la
Cursa de Fons 2012, que es farà
el proper 1 de maig. Aquest any,
com a novetat, les persones par-
ticipants podran escollir entre
dos recorreguts diferents: un de
14 quilòmetres i un altre de 7 qui-
lòmetres. També es celebrarà
una cursa infantil. Les inscrip-
cions poden fer-se a través del
web atletisme.cat. 
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Propostes formatives per a tots els gustosLectures a la gent gran
Alumnat de batxillerat de l’Institut
Manuel Blancafort duen a terme
una activitat de voluntariat que
consisteix a llegir periòdicament
en veu alta a persones grans de
l’Asil-Hospital i d’una residència
del poble.
La iniciativa, que ha sorgit arran
del Pla de lectura del centre, està
tenint una molt bona rebuda i, de
moment, hi participen una dotzena
de nois i noies.

Un dels cursos programats ensenya a fer mitja i ganxetL’Escola Municipal d’Educació
(EME) enceta una segona edició

dels tallers per fer front a la crisi, que
va iniciar el trimestre passat. Aquest
mes d’abril el centre torna a oferir un
taller de mitja i ganxet, un de creació
d’espelmes i un d’elaboració de
sabons artesans. Com a novetat,
també presenta un curs de restauració
de mobles on s’ensenyaran les tècni-
ques per poder restaurar i actualitzar
mobiliari antic. 
Altres propostes formatives per
aquesta primavera arriben de la mà
de l’Escola d’Art i Disseny Municipal

(EMAD), que obre vuit cursos i vuit
tallers. D’entre els cursos n’hi ha de
temàtiques tan diverses com l’empre-
nedoria, la fotografia, les xarxes
socials, el disseny gràfic o el coa-
ching. Pel que fa als tallers se’n faran
de ceràmica, gravat, escultura, dibuix
i pintura, entre d’altres tècniques
artístiques. 
Les inscripcions als tallers i cursos ja es
poden fer a la seu de l’EME i l’EMAD, al
carrer del Negociant, 79 (93 860 59 90).
També es pot demanar informació a tra-
vés dels correus eme@ajlagarriga.cat i
emad@ajlagarriga.cat. 

Els dos centres van fer difusió dels cicles formatius que ofereixen
L’Escola Municipal d’Art i Disseny
(EMAD) i l’Institut Vil·la Romana
van participar a la Fira Guia’t, que
se celebrava del 7 al 9 de març a
Roca Umbert Fàbrica de les Arts, a
Granollers. L’objectiu d’aquesta
fira, impulsada des del Consell
Comarcal del Vallès Oriental, és
orientar els joves de la comarca, i
especialment els estudiants de 4t
d’ESO, sobre l’oferta formativa pro-
fessionalitzadora existent a la zona
i les seves sortides laborals. La
fira, que enfilava la seva 3a edició,
vol consolidar-se com un punt de
referència entre els estudiants
vallesans. 
Durant l’esdeveniment, l’EMAD va
fer difusió dels estudis que impar-

teix, principalment dels cicles for-
matius de grau mitjà (Ebenisteria
Artística i Art Final de Disseny
Gràfic) i de grau superior (Mobiliari
i interiorisme, Gràfica publicitària,
2x3 de Mobiliari i Ebenisteria).
També va fer promoció del progra-
ma de qualificació professional ini-
cial (PQPI) d’Auxiliar de treballs de
fusta i instal·lació de mobles. 
Per la seva banda, el Vil·la Romana
també va donar a conèixer la seva
oferta de cicles formatius de cara al
curs 2012-2013. Els cicles de l’ins-
titut – n’hi ha tant de grau mitjà com
de grau superior - pertanyen a les
famílies professionals  d’Adminis-
tració (Administració i finances,
Gestió administrativa) i de Fusta i

Moble (Fabricació a mida i
instal·lació de fusteria i mobles) i
estan totalment adaptats a la nova
normativa LOE i a les necessitats
del món laboral. 

L’EMAD i el Vil·la Romana, presents a la Fira Guia’t

La lectura en veu alta té molts
beneficis: estimula l’atenció, la
memòria, la imaginació, la com-
prensió, la conversa i, sobretot, és
una forma amable de companyia.
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L’espai s’ha reformat per adaptar-lo al seu nou ús. Compta amb àrees d’atenció personalitzada i una zona de treball comú.

Els Serveis Socials ja s’han traslladat al carrer de Sant Francesc 
Les noves oficines, als baixos de la biblioteca, funcionen des del 12 de març

El carrer de Samalús es tanca al trànsit
El tram superior serà només per a vianants
El tram superior del carrer de
Samalús es tancarà al trànsit i passa-
rà a ser només per a vianants.
Aquesta part del carrer té unes vore-
res molt estretes que fan difícil  la con-
vivència entre cotxes i vianants. La
via, a més, és una de les més transi-
tades per molts escolars del poble,
tant de camí a l’escola Puiggraciós
com a l’Escola de Música. Tot plegat
fa que la cruïlla amb el passeig dels
Til·lers - on, a més, hi ha poca visibili-
tat- sigui especialment perillosa. 

El tancament del tram anirà acom-
panyat del canvi de sentit del carrer
de Nostra Senyora de la Salut.
L’equip de govern presentarà aques-
ta proposta a la propera comissió
política de Territori i Sostenibilitat,
prevista per després de Setmana
Santa, on també es debatrà sobre
mobilitat. Un cop celebrada la comis-
sió també està previst inicar un pro-
cés de participació amb tots els
agents implicats  en el tancament del
carrer de Samalús.

OA
MC

El trasllat de les àrees d'Acció
Social, Cooperació, Polítiques

d'Igualtat i Salut Pública ja és una
realitat. Des del passat 12 de març
aquests serveis s'ubiquen als baixos
de la Biblioteca - al carrer de Sant
Francesc-, que s'han reformat per
adaptar-se a aquest nou ús.  Després
de les obres, l'espai compta amb una
zona de treball comú, una àrea d'a-
tenció personalitzada i una sala d'u-
sos múltiples. També s'han remodelat
els lavabos per adaptar-los a la nor-
mativa vigent. 
El trasllat d'aquests serveis municipals
als baixos de la biblioteca arriba des-
prés que l'Ajuntament hagi deixat el
lloguer del local de Benestar Social, al

carrer de Samalús, que suposava una
despesa de 30.000 euros anuals.
Assessorament per a dones
A la nova seu de Serveis Socials també
s’hi ubica el Punt d’Assessorament per
a Dones sobre Igualtat d’oportunitats
(PADI). Amb aquest servei es vol impul-
sar les polítiques de gènere en l’àmbit
municipal, tot donant-los atenció perso-
nalitzada. Al PADI s’hi pot rebre suport
psicològic (especialment les dones que
pateixen o han patit maltractaments per
part de les seves parelles o exparelles)
i també assessorament jurídic sobre
qualsevol tema. També s’hi pot consul-
tar un fons documental sobre temàtica
d’igualtat dona-home, obert a estu-

diants i a tothom qui ho desitgi. A més,
a la sala polivalent del nou local s’hi
poden organitzar activitats diverses i
s’hi poden reunir entitats de dones i fer-
hi tallers. El PADI està obert cada
dimarts de dos quarts de cinc a set de
la tarda. Per a més informació cal trucar
al 93 871 90 95 o bé enviar un correu
electrònic a pigualtat@ajlagarriga.cat.
El Jutjat de Pau també es trasllada
Durant aquest mes d’abril també està
previst el trasllat del Jutjat de Pau, que
abandonarà el local que ocupa al
carrer de la Doma. L’Ajuntament deixa-
rà de pagar aquest lloguer, que costa-
va 10.000 euros l’any, i el Jutjat s’ubi-
carà a Can Raspall. 

Nou curs del Portal d’Entitats
L’Ajuntament organitza un nou
curs sobre el Portal d’Entitats de la
Garriga (entitats.lagarriga.cat). La
sessió tindrà lloc durant els quatre
dissabtes del mes de maig de dos
quarts d’onze a dos quarts d’una
del migdia. 
Aquest portal virtual ofereix a  totes
les entitats i associacions del
municipi la possibilitat de disposar
d’una pàgina web gratuïta. Per ins-
criure’s al curs del Portal d’Entitats
de la Garriga cal posar-se en con-
tacte amb l’Àrea de Participació
Ciutadana (participacio@ajlagarri-
ga.cat - 93 860 50 50).
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La Garriga rebrà més de 800.000 euros

L’Ajuntament pagarà les factures a l’abril
El consistori fa públic el deute amb els proveïdors 

L'Ajuntament de la Garriga compta-bilitza un deute total de 813.536
euros de factures pendents de pagar
que compleixen amb els criteris fixats
als article 2 i 3 del reial decret 4/2012.
El consistori ja ha traslladat aquesta
xifra al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, que havia
marcat el dia 15 de març com a data
límit perquè els ajuntaments donessin
a conèixer les factures pendents de
pagar als proveïdors.
El consistori no s'acollirà al préstec a

deu anys anunciat pel govern de
l'Estat espanyol per a corporacions
locals i governs autonòmics i, a través
de les pròpies línies de crèdit munici-
pals, pagarà a tots els proveïdors
abans de finalitzar el mes d'abril.
A la pàgina web municipal ja es pot
consultar la relació de les factures
pendents de pagament que s'han
comunicat al Ministeri. L’Ajuntament
també ha enviat una carta a les
empreses proveïdores que tenen fac-
tures incloses en aquesta relació.

La Diputació de Barcelona ingres-
sarà 867.673 euros a les arques
municipals de l’Ajuntament de la
Garriga abans del proper 20 d’abril.
Aquest ajut s’emmarca dins el Pla
Extraordinari d’Assistència Finan-
cera Local, una mesura que té l’ob-
jectiu de compensar el deute que la
Generalitat té amb molts ajunta-
ments catalans. Els diners aportats
per la Diputació es destinaran a
deutes del consistori que el govern
català encara no ha pagat. 
Gràcies a l’adhesió a aquest pla els
municipis del Vallès Oriental rebran
prop de 21.000.000 euros, mentre
que al conjunt de la província de

Barcelona l’aportació de la
Diputació als ens locals serà de
140.000.000 euros. 

La relació de factures pendents de pagament es pot consultar a la pàgina web municipal

1. Aprovació de l’acta de la sessió
anterior
2. Despatx d’ofici
3. Aprovació de les bases per a la
concessió d’ajuts per atendre
necessitats peremptòries en matè-
ria de serveis socials
4. Aprovació de les bases específi-
ques de subvencions a entitats
juvenils
5. Ratificació del decret sobre ser-
veis essencials i prioritaris per l’e-
xercici 2012
6. Adhesió al Manifest del Dia
Internacional de les Dones:
Liderant el present, construint el
futur 
7. Donar compte de la relació certi-
ficada de les obligacions pendents
de pagament d’acord amb els arti-
cles 2 i 3 del reial 
8.Donar compte de la liquidació del
pressupost de l’exercici  2011
9. Mocions
10. Precs i Preguntes
11. Donar compte al Ple d’assump-
tes de l’equip de govern

Pla d’Assistència Financera de la Diputació 
Els comerços obriran per Corpus 

OA
MC

Ordre del dia del Ple de març

La Garriga ha fet canvis en el
calendari general de festius amb
obertura comercial autoritzada
d’aquest 2012. D’aquesta mane-
ra, s’ha substituït el dia 6 de des-
embre pel 10 de juny, que coinci-
deix amb la diada de Corpus. 
Els altres dies festius en què
aquest any està permès obrir els
establiments comercials són el 8
de gener, l’1 de juliol, el 12 d’oc-
tubre i el 8, 16, 23 i 30 de desem-
bre. En total el calendari d’ober-
tura comercial autoritzada comp-
ta amb vuit dies festius en què es
permet obrir. També hi ha unes
dates de tancament obligatori,
que a la Garriga són l’1 de gener,
l’1 de maig, l’11 de setembre i el
25 de desembre.

OA
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El passat 20 de març es va convo-
car a tots els i les artistes locals per
informar-los del I Mercat de la
Cultura que tindrà lloc entre el 29 i
30 de setembre al nostre municipi.
La celebració d’aquest esdeveni-
ment no és un fet de la nit al dia,
sinó neix d’una gestació llarga i és
una aposta de govern per la cultura
i els artistes de la Garriga.
El principal objectiu és oferir una
plataforma per projectar la creació
artística i fer-la visibles als ulls de la
ciutadania i als possibles agents
culturals i persones interesades en
les seves propostes. Perquè la cul-
tura ha de ser activa i no passiva,
no només la cultura és per a l’es-
pectador que la gaudeix sinó també
per l’artista que la realitza. Aquest
vincle, aquest binomi entre artistes i
consumidors, és el que s’ha d’acti-
var a través del 1r Mercat de la
Cultura a la Garriga.  
D’aquesta manera s’han dividit les
arts en 6 àrees: arts musicals, arts
escèniques, arts visuals, arts plàsti-
ques, arts literàries i la cultura tradi-
cional i popular. Cada una de les
arts està coordinada per un tècnic
de l’ajuntament i un referent ciutadà
especialista en el seu camp per aju-
dar a crear un fil conductor entre
totes les propostes.
El Mercat de la Cultura està obert a
totes les persones artistes que des-
itgin projectar-se més enllà del
municipi, per això ja s’ha obert el
període d’inscripcions perquè
tothom hi pugui participar. La cita
engloba també altres sectors eco-
nòmics com el comerç i la restaura-
ció, ja que es preveu l’arribada de
persones de fora del municipi que
assitiran a les actuacions durant tot
el cap de setmana. 
Les persones que vulguin col·labo-
rar en la coordinació d’aquest ambi-
ciós projecte que omplirà els
carrers de la Garriga d’art i cultura
que s’han d’adreçar a l’àrea de
Dinamització Cultural, Joventut,
Lleure i Participació.

La sentència del Tribunal Constitucional
de juny de 2010 contra l’Estatut ha estat
la guinda dels més de trenta anys de
submissió post-transició democràtica
espanyola, i ja s’ha convertit en l’arma
de destrucció massiva de l’Estat espan-
yol contra la suposada autonomia de
Catalunya. I el primer front de batalla se
situa en el territori de la llengua, en con-
cret en el sistema d’ensenyament a l’es-
cola de Catalunya. La immersió lingüís-
tica, avalada i lloada per la comunitat
internacional, està amenaçada de mort.
La sentència del TSJC del passat 8 de
març, tot i ser calculadament confusa,
dóna la raó a les 3 famílies deman-
dants. I aviat tindrem la sentència del
Tribunal Suprem a la demanda del PP
contra la LEC, Llei d’Ensenyament del
Català. 
L’actuació de la Generalitat és molt tris-
ta: la consellera Rigau diu que no passa
res, el nostre president diu que “som on
érem”, i la Generalitat treu un comunicat
que diu, textualment La regulación esta-
tutaria del catalán como lengua normal-
mente utilizada como vehicular y de
aprendizaje en la enseñanza se ajusta
al marco constitucional y no comporta la
exclusión del uso vehicular de la lengua
castellana.
Quines són les armes que tenim a
Catalunya per a defensar-nos, ara per
ara, fins que assolim la independència?
Doncs les armes pacífiques que, amb la
força de la raó, la justícia i la democrà-
cia, ens permeten el raquític estat de
dret espanyol. Armes pacífiques que
només funcionen amb quantitats enor-
mes de fermesa, imaginació, contun-
dència i obstinació.
L’associació Escola en Català ha nascut
amb l’objectiu de sol·licitar al Parlament
de Catalunya una proposició de Llei que
garanteixi que l’única llengua vehicular
d’ensenyament a l’escola catalana sigui
el català, única llengua pròpia de
Catalunya. Per això ha engegat una
campanya que durarà fins al 23 d’abril,
amb recollida de signatures, actes
diversos i manifestacions a favor d’a-
questa iniciativa. A la Garriga ja ens
hem posat a la feina.
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Protagonistes
És realment sorprenent amb quina facili-
tat es trenquen consensos que sembla-
ven impossibles de trencar i com se’ns
intenten imposar voluntats politiques.
Parlem dels diversos atacs a la llengua
catalana arreu de la nació, una ofensiva
calculada perfectament per acabar margi-
nant i finalment destruint el català. A les
Illes per exemple, la llengua catalana ja
no és requisit per ser funcionari. Treure
aquesta senyal a la llengua només vol dir
una cosa, i és allò que es deia al franquis-
me: a casa parleu el dialecte que vul-
gueu, la oficial és el castellà, i així poc a
poc, convertir la llengua en un reducte
familiar, que parlin els avis, fins a la com-
pleta extinció. És clar, amb aquest discurs
que tenim a sobre dia si dia també de
llengues “importants al món” i llengues de
segona o tercera, el català viu en perma-
nente amenaça. 
La majoria absoluta del PP a les Illes i al
País Valencià no fa sinó accelerar proces-
sos que no neixen avui, ni ahir, sinó que
venen de molt lluny, de tres cents anys al
menys. Aquests processos sempre han
tingut una resposta: la mobilització ciudada-
na, silenciosa o no, el respecte i la fidelitat a
la llengua, i quan s’ha tingut la força política
a més de la força de la raó, també la protec-
ció a través de lleis. 
Ara torna a tocar la defensa i la mobilitza-
ció. Jaume Bonet, un mestre jubilat de l’
illa de Mallorca ha iniciat una vaga de fam
per tal de denunciar aquest nou atac a la
llengua i per conscienciar a la resta de
compatriotes que si no és que ens con-
vertim en protagonistes de la nostra llen-
gua, si no ajudem a perpetuar-la parlant-
la, convivint amb norlmalitat, defensant
els espais de protecció legal dels que
gaudim i ampliant-los, no ens en sortirem.
Els protagonistes no són els legisladors,
els polítics o les ONG, els protagonistes
de la defensa de la llengua som totes i
cadascuna de les persones que la par-
lem, arreu i a tothora. Per ajudar a trans-
metre aquest missatge d’esperança que
ens transmet en Jaume Bonet, convidem
a totes les persones que vulgueu a lluïr
un llaç amb la senyera en senyal de
suport i de defensa de la llengua.       

Jordi Perales, 
Albert Benzekry i Neus Marrodan

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

Josep Oliveras
Sergi Serrano
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Com a conseqüència de l’aprovació de la
nova reforma laboral, ha estat convocada
per al dia 29 de març la 1a vaga contra el
nou govern de l’Estat.
Aquesta reforma no només retalla els
drets laborals bàsics dels treballadors i
treballadores, sinó que també ens impo-
sa més deures: rebaixa de salaris, més
facilitat per l’acomiadament, retallades
dels drets socials de cada treballador,
facilitat per la creació dels ERO’s, etc. En
definitiva, aquesta nova legislació ha
trencat en milers de bocins l’entesa entre
empresa i treballadors, culpant a aquests
últims de la crisi econòmica creada per
l’especulació capitalista. 
A més a més, en el nostre país, a això se
li han de sumar les retallades que els
governs de dreta han fet en moltes de
les àrees de polítiques personals i
socials: educació, sanitat, benestar
social... 
Això ens fa pensar que sembla que s’es-
tigui utilitzant una única recepta (sense
pagar-ne copagament) amb una única
conclusió: fora drets personals i laborals. 
En el punt de mira, hi ha els treballadors
de l’administració pública ja que a més de
totes aquestes mesures, a Catalunya s’hi
ha afegit la rebaixa dels salaris públics i la
retallada dels drets dels funcionaris. 
Des del Partit dels Socialistes de la
Garriga seguim creient, ara més que mai,
en els serveis públics de qualitat que
donin resposta al global de les necessi-
tats de la ciutadania i amb el compromís
dels seus treballadors i treballadores que
ho fan possible. Les diferents administra-
cions hem de treballar per donar exem-
ple del que han de ser les relacions labo-
rals en tots els aspectes i, concretament,
pel que fa a les condicions laborals dels
seus empleats. 
Ara, en un moment en que som cons-
cients que cal prendre mesures de racio-
nalització i d’estalvi, cal un diàleg ferm
entre tots els agents implicats per tal de
consensuar-les. Si no hi ha aquest dià-
leg, només aconseguirem generar una
gran desconfiança i una desafecció que
acabaran afectant la qualitat dels serveis
públics i la ciutadania serà qui en pagui
les conseqüències. 
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Neus Bulbena
Joan Bou

Eines a l’abast que hem de fer
servir: la tarifació social
A banda de la vaga general contra
la reforma laboral - que ja s’haurà
celebrat en publicar-se aquest
volum del Garric- i de totes les
manifestacions i demés accions
populars contra les sistemàtiques
retallades a l’estat del benestar,
que recolzem i recolzarem, hi ha
un seguit d’actuacions que es
poden dur a terme des de l’àmbit
local i a les quals ICV de la Garriga
concedeix una gran importància.
És evident que les polítiques
macroeconòmiques les defineixen,
per ordre decreixent, Europa, el
govern l’estat i el de la Generalitat,
però hi ha encara marge de manio-
bra, des dels Ajuntaments, per
pal·liar, en la mesura del possible,
les profundes injustícies socials
que s’estan produint arreu amb
l’excusa de la crisi.  Una de les
eines possibles són les mocions
proposades al Ple municipal, i,
quan aquestes són majoritària-
ment acceptades, el seguiment de
la seva aplicació. L’octubre passat,
el Ple va aprovar una moció pre-
sentada per ICV de la Garriga,
demanant que s’establissin criteris
de tarifació social a tots els serveis
públics que  presta l’Ajuntament,  i
que s’ajustessin a les rendes indi-
viduals o familiars i a les situacions
difícils derivades de la crisi des
d’una perspectiva de redistribució
de la riquesa. 
Estant, com estem, en època de
pre-incscripció i matriculació a
molts d’aquests serveis i activi-
tats, especialment als que afecten
a l’ensenyament, pensem que és
urgent posar fil a l’agulla: d’acord
amb la moció aprovada, una
comissió havia de desenvolupar
una proposta de tarifació social
sobre els preus públics, que s’ha-
via d’implementar al llarg del
següent any fiscal. És exigible i
urgent, doncs, que l’equip de
govern actuï en aquesta direcció.  

Israel Molinero
Martí Porter

Mujer y empleo
La igualdad de portunidades entre
hombre y mujer tiene mucho que
ver con el empleo y la conclia-
cion,existe una correlacion  directa
entre igualdad,desarrollo y compe-
titividad,los paisas con mas cuota
de igualdad son mas competiti-
vos,es ahora en plena crisis cuan-
do no podemos permitirnos des-
perdiciar la formación de la mitad
de la población que son mujeres.
El reto es que la mujer pueda tra-
bajar en las mejores condiciones,
haciendo posible que ocupen
puestos de responsabilidad sin
que se vean obligadas a renunciar
a alguna cosa como la de ser
madres.
El desempleo femenino afecta a
mas de 2 millones de personas con
un fuerte aumento en el tercer tri-
mestre de 2011,son pues las muje-
res y los jóvenes las grandes victi-
mas de las políticas socialistas.
Debería ser lo contrario pues las
estadísticas nos informan de que
las mujeres en la universidad
obtienen mejores resultados que
los hombres, pero tienen mas difi-
cultades para encontrar empleo,
haciendo por tanto que tengan
menos autonomía personal, lo
cual es ciertamente injusto y
absurdo. Debemos por tanto bus-
car soluciones que permitan el
acceso laboral de la mujer en
igualdad de oportunidades que el
hombre.
La dificultad de conciliación entre
la vida laboral y la familiar,es un
elemento determinante en la
carrera profesional y laboral de
cualquier persona y en la mayoría
de casos la mujer tiene que limitar
su trayectoria profesional por cau-
sas familiares,se debe por tanto
avanzar y garantizar la igualdad
de oportunidades entre hombres y
mujeres y proponer medidas que
favorezcan la conciliación y la
igualdad de oportunidades de
todo género.

Rafael Puig



a la sala polivalent de Serveis Socials
Curs de jardineria amb Marc Bonastre, tècnic especia-
lista en jardineria.
Organitza: Dones d’Ara

durant tot el dia, als centres assistencials, cases particulars
i pels carrers del municipi
Cantades de caramelles de la Societat Coral l'Aliança
Organitza: Societat Coral l'Aliança
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‘Dissabte 14 d’abril‘Dissabte 14 d’abril

‘Diumenge 8 d’abril‘Diumenge 8 d’abril

‘Divendres 6 d’abril‘Divendres 6 d’abril

a les 11h, des de la casa de Rosanes
Visita guiada al camp d'aviació de Rosanes Cal 
inscripció prèvia info@visitalagarriga.cat).
Organitza: ajunt. de la Garriga, l'Ametlla i les Franqueses

‘Dilluns 2 d’abril‘Dilluns 2 d’abril
a la tarda, a la Biblioteca Núria Albó
Dia Internacional del Llibre Infantil.
Inauguració de l’exposició d’il·lustracions de llibres
infantils de Joan Garcia. Fins al 17 d’abril
Organitza: Biblioteca Núria Albó

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 de música d'autor Terra de sons amb
Balancí + Jordi Gaison
Organitza: la Gatzara
‘Diumenge 15 d’abril‘Diumenge 15 d’abril

‘Dimecres 11 d’abril‘Dimecres 11 d’abril

‘Dimecres 18 d’abril‘Dimecres 18 d’abril

‘Dimarts 17 d’abril‘Dimarts 17 d’abril

a les 20h, a la Biblioteca Núria Albó
Presentació del llibre Un tomb per la vida en 80 mons:
autobiografia elemental i expeditiva, de Joan Josep
Monferrer. 
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 18h, a la Biblioteca Núria Albó
Story Time: “The Three Billy Goats Gruff”
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge School

a les 12h, al Teatre de la Garriga
Concert de l’Escola Municipal de Música de la
Garriga i del Conservatori de Girona
Organitza: Ajuntament de la Garriga

de 10.30 a 16h, al camp municipal d’esports
Trobada de Futbol d’Escola de l’Olímpic
Organitza: Olímpic la Garriga

a les 20.30h, al Teatre de la Garriga
Mimesotas en concert
Organitza: Ajuntament de la Garriga 

al Bar del Teatre
Concurs- exposició “Coneixeu la Garriga antiga?” 
Organitza: Bar del Teatre i Albert Benzekry

a les 20h, a la Sala Municipal d’Exposicions Andreu
Dameson i Aspa
Inauguració de la Mostra Col·lectiva d'Art. Actuació de
l’escola de dansa Tukuprakum. 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Dimarts 3 d’abril‘Dimarts 3 d’abril

durant tot el dia, a la llibreria Àgora
Dia Internacional del Llibre Infantil. Bookcrossing amb
el lema “El llibre que portes dins” 
Organitza: Llibreria Àgora

a les 12h, a la plaça de l’Església
Cantada de Caramelles de la Societat Coral
l'Aliança i de l’Escolania Parroquial
Organitza: Ajuntament de la Garriga, Societat Coral
l'Aliança i de l’Escolania Parroquial

a les 21.30h, a l’Església de Sant Esteve
Concert de l’Escolania Parroquial: Contemplació de la
Creu: entre la tradició i la modernitat
Organitza: Escolania Parroquial amb la col·laboració de la
Parròquia de Sant Esteve 

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

‘Dissabte 7 d’abril‘Dissabte 7 d’abril

durant tot el dia, al pavelló de Can Violí 
Concurs ocellaire
Organitza:  Societat Ocellaire de la Garriga

a les 8.30h, a la plaça del Silenci
Vita al Planetàrium i al Caixafòrum (Delacroix)
Organitza: FUMH

‘de l’1 al 22 d’abril‘de l’1 al 22 d’abril

a les 12h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte: El cargol i l’herba de poniol, a càrrec de
Gerard Agustín i Xavier Vilaró
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 19.30h, a Can Ramos
Presentació del llibre Educació low cost, de Ramon
Coma, a càrrec d’Eulàlia Paredes, directora de 
l'Institut Vil·la Romana de la Garriga 
Organitza: Editorial Malhivern

‘Dijous 12 d’abril‘Dijous 12 d’abril

‘Divendres 13 d’abril‘Divendres 13 d’abril
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a les 12h, al Teatre de la Garriga
Recital d’Òpera a càrrec d’A. Cors, J. Murray i Ll. Avendaño
Patrocina: Pianoconcert

‘Dissabte 21 d’abril‘Dissabte 21 d’abril

a les 19.30h, a la Fundació Maurí
Presentació del llibre La transició nacional, a càrrec de
Meritxell Budó, Jordi Turull i Santiago Cucurella
Organitza: Editorial Malhivern

a les 20h, a la Biblioteca Núria Albó
Presentació del llibre De somriure a riure, d’Irene Solà
Iniesta a càrrec de l’editor i de l’autora
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 20.30h,a la Biblioteca Núria Albó
Presentació del llibre La remor d’un molt antic silenci
de Pilar Cabot, a càrrec de Ramon Sellarés i de Big Mama
Organitza: Biblioteca Núria Albó

‘Divendres 20 d’abril‘Divendres 20 d’abril a les 19h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament
Ple municipal 
Organitza: Ajuntament de la Garriga
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a les 20h, al Cinema Alhambra
Festa de la Solidaritat. Cinefòrum
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Dimarts 24 d’abril‘Dimarts 24 d’abril

a les 19h, a la Biblioteca Núria Albó
“English at the library”: converses en anglès
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge School

a les 19h, a la sala polivalent de Can Raspall
Festa de la Solidaritat.Taula rodona: “Per què cooperem?” 
Organitza:  Ajuntament de la Garriga

‘Diumenge 22 d’abril‘Diumenge 22 d’abril

de 10 a 17h, a la plaça de Can Dachs
Fira alternativa

‘Dilluns 23 d’abril‘Dilluns 23 d’abril

a les 8h, des de Can Queló
Pujada al Santuari de Puiggraciós per assistir a l’Aplec
dels garriguencs a Puiggraciós. Ofici i sardanes.

a les 22h, al local social del CEG
Projecció de l’audiovisual Montblanc
Organitza: CEG

Sant Jordi
-Durant tot el dia, a la pl. de Can Dachs. Parades de llibres i flors
- a les 10.30h, a la pl. de l’Església Hora del Conte a càrrec de
Deparranda
-de 17 a 20h pl. Can Dachs “Foto-Lectura a la butaca”
col.labora: little Italy i “El poble recomana”. 
a les 17.30h, a la pl. de l’Església Recital poètic infantil a
càrrec d’un grup d’alumnes de l’Escola Puiggraciós 
a les 18h, a la pl. de l’Església  Espectacle organitzat per Pati
Mòbil: Animació per a la mainada... amb Jaume Barri.
Seguidament Concurs de preguntes 
a les 19.30h, a la pl Can Dachs, Lectura de poemes amb
Mohamed Bouanini, poeta marroquí

a les 22h, a l’Auditori de l’Escola de Música
Festival Primavera Poètica. Guiem Soldevila presenta
Nura. Concert basat en l’obra poètica del poeta Ponç Pons. 
Organitza: Festival de Primavera Poètica

‘Divendres 27 d’abril‘Divendres 27 d’abril
Festa de la Solidaritat. 
de 17 a 20h, a la plaça de l’Església
Fira d’Entitats de Cooperació
a les 18h, a la plaça de l’Església
Espectacle Per què no compartim el món? a càrrec del
Màgic Flash
a les 20.30h, a la plaça de Can Dachs
Festa de la Solidaritat. Sopar i Concurs Sàpiens. 
Organitza:  Ajuntament de la Garriga

‘Dimecres 25 d’abril‘Dimecres 25 d’abril

‘Diumenge 29 d’abril‘Diumenge 29 d’abril
a les 12h, a Can Raspall
Festival Primavera Poètica. Vermut poètic amb Albert
Forns i Max Besora
Organitza: Festival de Primavera Poètica

durant tot el dia, al Barri de Montserrat
Festa del Barri de Montserrat. Castells de sorra, xocola-
tada, Dj i sardanes amb la Cobla Sabadell (18h)
Organitza: Agrup. Sardanista la Garriga i AAVV Barri de
Montserrat

‘Dijous 19 d’abril‘Dijous 19 d’abril

‘Dissabte 28 d’abril‘Dissabte 28 d’abril

‘Dijous 26 d’abril‘Dijous 26 d’abril

a les 19.30h, a a la sala polivalent de Can Raspall
Conversa amb el poeta i periodista Mohamed Bouanini  
Organitza: Associació Cultural Asilah

a les 20h, a la Biblioteca Núria Albó
Presentació del llibre Tres quarts de 7, d’Antoni
Argent.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 20.30h, al Teatre de la Garriga
Els dolents d’Steven Berkoff amb  Manel Barceló
Organitza: Ajuntament de la Garriga 

a les 22h, a Can Ramos
Cicle de música d'autor Terra de sons
amb Dídac Rocher+Ix! 
Organitza: la Gatzara

de 10 a 20h, al carrer del Centre n.1
Parada solidària d’Oncovallès
Organitza: Oncovallès la Garriga

a les 20.30h, al Teatre de la Garriga
Concert de Feliu Ventura amb Música i Lletra
Organitza: Ajuntament de la Garriga 
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Com neix el projecte de la pel·lícula Any de Gràcia?
La idea neix d’una anècdota real: l’explosiva convivència del fill
d’un conegut d’en Ventura Pons amb una dona gran al barri de
Gràcia de Barcelona. Els dos es portaven bastant malament
però quan jugaven a la brisca les aigües es calmaven. Amb
aquesta idea de base i molts mesos de feina vam construir la
història d’Any de Gràcia, on al final hi ha moltes més coses.
El film retrata una realitat dura en clau de comèdia. Com
es fa això?
Qualsevol comèdia amaga un drama. Quan de petit anava al
circ sempre em quedava amb la tristesa del pallasso: un
home que fa riure però que, en el fons, carrega amb un
drama a les espatlles. L’equilibri de la comèdia és força com-
plicat: hi ha un abisme entre la realitat i el punt de vista del
còmic. Si la feina es fa bé els gags funcionen i la gent riu. Si
no, reculls silencis dolorosos. És el gènere més complicat.
Any de Gràcia parla de les poques possibilitats amb què
es troben molts joves avui. Com a jove, t’identifiques
amb els personatges de la història?
Totalment. Quan vaig acabar els estudis tot era complicat, però
ara ho és molt més. Trobar el teu forat al món cada dia costa
més, però amb preparació i molta constància s’acaba aconse-
guint. Cal dir amb la veu molt alta, però, que els joves d’avui
pateixen una gran injustícia: els exigim una preparació que des-
prés no és recompensada ni canalitzada. Estudiar carreres de 4
o 5 anys per acabar treballant per 800 euros al mes no és digne
ni acceptable i jo ho veig com una gran estafa del sistema.
Per escriure guions dius que t’inspires, sobretot, en la
gent que observes quan viatges en tren. En què et fixes?
La vida són cicles que es van repetint. I als trens de la Renfe
això és molt perceptible. Durant l’estiu els universitaris desapa-
reixen però a finals de setembre tornen i m’encanta veure’ls
amb les bosses plenes d’apunts, de llibres i, d’alguna manera,
d’il·lusions... Parlen de les seves coses i és inevitable, de tant
en tant, escoltar-los dissimuladament. Potser és una deforma-
ció professional: escriure guions es basa sobretot en jugar

amb elements extrets de la realitat. Per construir els personat-
ges joves de la pel·lícula també m’he basat en hores i hores de
converses al Trull o a la Garrafa amb l’Eudald, en Xavi, en
Guillem i en Martí, els meus amics de tota la vida.
Veure un guió teu interpretat per actrius de tant nivell
com Rosa M. Sardà o Amparo Moreno deu haver estat
tota una experiència...
Ha estat una gran alegria. Són actrius meravelloses i han fet
aportacions determinants a la història. Però hi ha una cosa
que encara m’impressiona més: que una història que he
escrit al meu despatx de 4 metres quadrats aquí al poble,
que he repassat al tren anant o tornant de treballar, sigui una
realitat i viatgi a llocs tan llunyans com ara Nova York,
Seattle, Chicago, Guadalajara, Bogotà, Seül, Shanghai...
A la pel·lícula hi apareixen localitzacions garriguenques.
Per què es va decidir gravar seqüències a la Garriga?
Jo ho vaig proposar per un tema d’adn garriguenc: és el meu
poble i preferia que vinguessin a rodar aquí abans que a
qualsevol altre indret. Vaig tenir la sort que el director de la
pel·lícula va ser sensible amb la proposta. Trobo que l’esta-
ció de tren de la Garriga es mereixia un homenatge. És un
espai romàntic i misteriós que ens permet escapar-nos del
poble. La Garriga sense el tren seria una altra cosa.
El passat 22 de març es va fer una estrena especial d’Any
de Gràcia al Cinema Alhambra. Què significa per a tu
poder presentar la pel·lícula al poble que t’ha vist créixer?
Va ser un regal. El dijous 1 de març la vam presentar al Cinema
Urgell de Barcelona davant de 1.800 persones. Estàvem tots
molts nerviosos però la gent va riure molt i de seguida vam
notar que la història agradava i que, d’alguna manera, tenia un
poder curatiu per a molta gent. Aquell és una dia que no oblida-
ré mai. A la Garriga l’acte a l’Alhambra va ser més familiar però
em va emocionar igual o més. Allà és on vaig descobrir el cine-
ma. Anar-hi a presentar la meva primera pel·lícula com a guio-
nista va ser com tancar un cicle molt emocionant. I gràcies a la
gent que va omplir la sala va ser una nit inoblidable.

JAUME CUSPINERA, guionista
És coguionista de l’últim film de Ventura Pons, Any de Gràcia, que es va estrenar a la Garriga el passat 22 de març

Jaume Cuspinera (La Garriga, 1978) és llicenciat en
Comunicació Audiovisual i Màster en Escriptura per al
Cinema i la Televisió per la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). Ha escrit el guió d’Any de Gràcia, jun-
tament amb Ventura Pons i Carme Morell.  
El passat 22 de març la pel·lícula es va projectar al
Cinema Alhambra, en una estrena especial on
Cuspinera va presentar el film acompanyat de Pons,
l’actriu Amparo Moreno i l’actor Ricard Farré. 
Actualment és professor de guió a l’Escola Superior
de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), una
feina que combina amb altres projectes. 

“Per escriure guions jugues amb elements extrets de la realitat”

Jaume Cuspinera, de la Garriga, és professor de guió a l’ESCAC
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