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E n p o r t a d a

La recollida selectiva, un procés que permet estalviar 
Si s'aconseguís produir menys rebuig s'abaratiria l'import del servei d'escombraries

L’opinió dels grups polítics
CiU: “Des de CIU apostem per millorar el servei de recollida de residus i encoratgem els garriguencs i garriguenques perquè tots 

junts siguem capaços de millorar-la. Això suposarà una millora del cost del servei que repercutirà en la taxa d'escombraries i 

també representarà una millora del nostre compromís amb el mediambient”

Acord: “Cal que tots plegats tinguem molt present que reduir els residus, separar-los i reciclar-los adequadament és, més enllà 

d'una conducta respectuosa amb el medi, la millor manera d'estalviar a l'hora de gestionar-los. Reciclar és estalviar."

PSC: “Hem de conscienciar-nos que un servei de recollida selectiva pot produir un estalvi econòmic per al nostre municipi, però 

també una millora del nostre entorn futur”

SI: “Esperem que tota aquesta posada en escena no sigui el preludi d'una altra pujada d'impostos. Els ciutadans ja paguen un IBI 

molt per sobre del que valen realment els seus habitatges, com per anar exigint-los que encara facin més esforços”

ICV: “Els garriguencs i garriguenques tenim molt camí per recórrer pel que fa a la recollida selectiva. Veient les mancances del 

sistema hauríem d'apostar ja pel sistema porta a porta que recull molt més en municipis veïns. Mentrestant, fem servir més els 

contenidors”

PP: “La basura nos sale cara. ¿Por qué? Porque todavía hay mucha gente que no recicla. Es posible que sea más cómodo tirar 

todo junto pero el no reciclar  al final nos sale a todos  mucho más caro”

 

 

 

 

'Ajuntament recorda la importància de seguir Ltreballant per millorar la recollida de residus. Segons 

les previsions del consistori, el fet de recaptar més tones 

de paper, vidre i envasos lleugers no només suposaria una 

millora ambiental, sinó també uns ingressos per 

recuperació que farien possible disminuir els increments 

de la taxa d'escombraries i, per tant, la pressió fiscal. 

El cost total de la recollida d'escombraries al municipi 

depèn dels tipus de residus. Així, per exemple, el 

tractament del rebuig implica un cost més elevat que no el 

reciclatge de vidre, paper o envasos lleugers, ja que per 

cada tona de rebuig que es porta a abocador cal pagar el 

cost d'un destí que no és ambientalment sostenible. En 

canvi per cada tona de vidre, paper o envasos que es 

recicla, l'Ajuntament rep un retorn que contribueix també a 

abaratir el preu total de la recollida d'escombraries. Per 

això, com més es redueixi el volum de rebuig més es podrà 

reduir també l'import total de la recollida d'escombraries. 
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La taxa d'escombraries és deficitària i no cobreix el cost del servei
El rebuig és la fracció que suposa unes despeses més elevades

fer front a aquesta despesa eren de 
1.326.000 euros. Aquestes xifres 
posen de manifest que el cost de la 
recollida d'escombraries és més alt 
que la quantitat de diners que 
l'Ajuntament recapta a través de la 
taxa d'escombraries i que només 
serveix per cobrir un 90% del cost 
t o t a l  d e l  s e r v e i .  E l  s e r v e i  
d ' e s c o m b r a r i e s é s , p e r t a n t ,  

ctualment a la Garr iga es Arecullen moltes més tones de 
rebuig que no pas de paper, vidre o 
e n v a s o s ,  f e t  q u e  e n c a r e i x  
notablement el preu del servei de 
recollida. En aquest sentit, el preu 
anual del tractament d'escombraries 
per part de l'Ajuntament va ser de 
1.414.327 euros l'any 2011, mentre 
que els ingressos que es tenien per 

deficitari. Però si s'aconseguís 
reduir la gestió del rebuig i abaratir el 
cost total del servei (a través d'un 
increment en la recollida selectiva i 
e l  r e c i c l a t g e ) ,  n o n o m é s e s 
d e s t i n a r i e n m e n y s r e s i d u s a 
a b o c a d o r  s i n ó  q u e  l a  t a x a  
d ' e s c o m b r a r i e s n o s e r i a t a n 
deficitària i per tant no caldria apujar-
la any rere any.  

ha parat de créixer. De fet, si l'any 
2003 es van registrar uns 6.000 
usuaris, l'any 2007 es va arribar a 
més de 9000 persones usuàries i, 
l'any 2001, es van superar les 
16.000. 

Bona evolució de l'ús de la deixalleria 
A la Garriga cada vegada són més les 
persones que reciclen i separen els 
residus que produeixen. Una mostra 
d'això, és el nombre d'usuaris de la 
deixalleria que, des de l'any 2003, no 

La Garriga, per sota de la mitjana 
catalana de recollida selectiva
Segons les últimes dades de la comarca 
de què es disposa (que corresponen al 
2011), la recollida selectiva a la Garriga 
representa el 34,9% del total de residus
municipals, mentre que la mitjana de 
Catalunya se situa en un 40,6% i la 
mitjana comarcal en un 38%. Dels 48 
pobles i ciutats del Vallès Oriental on es 
fa recollida selectiva, la Garriga ocupa 
la 26a posició pel que fa al volum de la
recollida selectiva. Per tant, la recollida 
selectiva al nostre municipi encara es 
troba uns punts per sota de la mitjana 
catalana i, alhora, presenta diversos 
aspectes a millorar.
Les poblacions vallesanes amb els 
percentatges més elevats de residus 
separats són Aiguafreda (87,3%) i 
Santa Eulàlia de Ronçana (77%) on 
durant el 2011 es realitzava la recollida 
porta a porta, i les que tenen una menor 
quantitat són la Llagosta (23,6%) i 
Canovelles (24,8%), dos municipis que 
igual que la Garriga fan una recollida en 
contenidors de vorera. 



Senyalització del municipi
També per aquest 2013 s'han demanat 48.702,50 euros per un projecte de 
senyalització del municipi, que ja compta amb una subvenció de la Diputació 
(83.490 euros). Actualment la Garriga no disposa d'una senyalització completa i 
ordenada, ni pel que fa a la senyalització direccional ni a la comercial. S'ha 
encarregat un pla de senyalització, que ha de tenir l'objectiu de direccionar la 
circulació pels carrers capaços d'assumir trànsit. També ha de permetre donar 
visibilitat al centre comercial, als equipaments municipals i als aparcaments 
públics. 
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L'Ajuntament sol·licita sis projectes municipals al PUOSC
Millorar l'accessibilitat i la senyalització del poble, dues propostes per aquest 2013

a Garriga ha sol·licitat a la Generalitat 500 mil euros per invertir en diversos projectes municipals a través del Pla LÚnic d'Obres i Serveis (PUOSC). El PUOSC és el programa de cooperació local de la Generalitat amb una dotació 

més important i esdevé, a la pràctica, el principal instrument de suport al món local. 

En total, l'Ajuntament ha presentat sis projectes per desenvolupar al llarg dels propers quatre anys (2013-2016). Durant 

aquest quadrienni, i també a través del PUOSC, l'Ajuntament rebrà 263.142,98 euros per a despesa corrent. La 

resolució de la Generalitat es coneixerà en els propers mesos. 

Millora de l'accessibilitat al centre
De cara a aquest 2013, l'Ajuntament ha demanat 105.000 euros per un projecte de 
millora de l'accessibilitat als carrers dels Banys i Calàbria. L'estat actual d'aquests 
carrers no facilita la mobilitat de les persones i per això s'ha projectat una reforma 
dels vials per millorar l'accessibilitat dels vianants i, alhora, mantenir l'accés dels 
vehicles. 
Per aquest projecte també es compta amb una subvenció de 180.000 euros de la 
Diputació de Barcelona. L'Ajuntament aportaria 15.000 euros. 

Millora de l'accessibilitat al carrer de la Doma
Amb aquesta subvenció, de 100.000 euros, es vol millorar l'estat actual del carrer 
de la Doma, el camí natural d'accés al centre des de llocs tan diversos com l'Asil 
Hospital, el Centre de Visitants o l'aparcament municipal de les Roques. Es 
preveu repavimentar el vial, millorant l'accessibilitat dels vianants i mantenint 
l'accés per a vehicles. Aquesta és una inversió prevista per al 2014 en què 
l'Ajuntament aportaria 50.000 euros. 

Millora del clavegueram de la carretera de Samalús
Una altra inversió prevista per al 2014 és la millora del clavegueram de la 
carretera de Samalús, on s'ha detectat la necessitat d'executar-hi obres de 
millora per oferir el servei necessari als veïns de la zona. El canvi no planificat, al 
llarg dels anys, d'aquesta carretera ha comportat un seguit de mancances pel que 
fa als servis urbans com la infradotació de xarxes d'abastament i sanejament. El 
pressupost total d'aquest projecte és de 363.000 euros, dels quals 190.400 els 
aportarà la Diputació i 114.600 l'Ajuntament.

Telegestió de l'enllumenat públic a través de xarxa wifi
També el 2014 es vol fer un pas més en la gestió eficient de l'enllumenat públic. Es 
sol·liciten 100.000 euros al PUOSC per a la telegestió de l'enllumenat públic a 
través de xarxa wifi per facilitar-ne la gestió i alhora optimitzar-ne el rendiment 
energètic. Es preveu que el sistema permeti incorporar múltiples accions 
derivades (control energètic de dependències municipal i altres serveis urbans, 
etc.) i sensors que monitoritzin el municipi en la línia d'una smart city. 
L'Ajuntament aportaria 100.000 euros més. 

Substitució de la xarxa de clavegueram del carrer del Figueral
Finalment, per al 2015 es preveu substituir la xarxa de clavegueram del carrer del 
Figueral, on la canonada es troba en molt mal estat. Dins la planificació i la 
substitució progressiva de diverses xarxes de clavegueram del poble, la 
intervenció en aquest carrer es considera prioritària, ja que el seu pendent fa que 
l'aigua hi circuli a velocitat elevada i que el tub es desgasti ràpidament. L'obra es 
finançarà a través de la Diputació (150.000 euros), el PUOSC (50.000) i 
l'Ajuntament (150.000 euros). 
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Roger Mas i Ivette Nadal, dues de les veus del Terra de Sons
El cicle de cantautors omplirà de música els indrets més emblemàtics de la Garriga
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Ferran Palau i Esther Condal

Can Raspall acollirà el 20 d'abril la 
p resen tac ió de l p r imer t reba l l 
d'Esther Condal, Home, que ha estat 
considerat un dels debuts indies més 
estimulats d'aquesta temporada. 
Segons els organitzadors, l'àlbum 
Home és “una veritable muntanya 
russa emocional”, que va des de 
ritmes del rock i el pop fins al jazz “més 
intel·ligent”. La sessió del 20 d'abril 
també inclourà el concert de Ferran 
Palau, membre actiu d'Anímic que el 
2011 va iniciar en paral·lel una 
carrera en solitari que el va portar a 
gravar L'aigua del rierol, el seu primer 
àlbum. 

Senyors Tranquil i Guillem Roma

Senyors Tranquil actuarà el 27 d'abril 
a Can Ramos, que serà l'escenari del 
so acústic d'aquest  duet que acaba 
de publicar el seu segon disc, 
Gratacels. Completarà la nit el 
cantautor Guillem Roma, que tocarà 
acompanyat de la Camping Band 
Orquestra. 

'ent i tat La Gatzara, amb la Lcol·laboració de l'Ajuntament, 
organitza la 3a edició del cicle Terra de 
Sons, que engegarà el proper 13 
d'abril amb el concert del cantautor 
Roger Mas a l'església de la Doma. Un 
dels trets característics d'aquest cicle 
és, precisament, la ubicació dels 
concerts en espais plens d'història i 
carregats de cultura. Així, al conjunt 
monumental de la Doma s'hi sumen 
també els edificis de Can Raspall, 
Santa Maria del Camí i Can Ramos 
com a escenaris privilegiats dels 
concerts que es duran a terme.

Roger Mas i Salagrau

El solsoní Roger Mas, guardonat amb 
més d'una vintena de premis i amb un 
ampli reconeixement de la crítica, 
se rà l ' encar rega t d 'ence ta r la 
programació amb les seves cançons 
inspirades en músiques modernes, 
d'arrel i sons ancestrals del món. El 
concert del dia 13 d'abril comptarà 
també amb l'actuació del cantautor 
Salagrau.

Ivette Nadal i Meritxell Gené

L'ermita de Santa Maria del Camí 
esdevé, per primera vegada, un dels 
escena r i s de l  Te r ra de Sons . 
S'estrenarà al 4 de maig amb els 
concerts d'Ivette Nadal i Meritxell 
Gené. La poeta i cantautora de 
Granollers Ivette Nadal, finalista a sis 
categories dels Premis Enderock 
2013, es troba de gira per tot Catalunya 
presentant el seu últim disc, Mestre i 
amics. Per la seva banda, la lleidatana 
Meritxell Gené és especialista en 
recitar poemes del nostre país i porta 
més de sis anys interpretant el seu 
repertori per arreu i reivindicant les 
seves arrels culturals i poètiques.  

Tots els concerts del terra de Sons 
començaran a les 22 hores i el preu de 
les entrades serà de 6 euros per dia (a 
excepció del concert de Roger Mas, 
que costarà 10 euros). Aquesta 3a 
edició el cicle ofereix la possibilitat de 
comprar abonaments per aconseguir 
preus més econòmics (es poden 
adquirir al Bar El Principat per 22 
euros). 

El proper 19 d'abril l'associació 
Projecte Mexcla't torna a organitzar el 
seu Concert Solidari Anual que, 
aquesta vegada, porta el nom de La 
Garr iga Marca Registrada. Els 
beneficis de la venda d'entrades 
aniran destinats al Banc d'Aliments de 
la Garriga. 
La nit començarà a les 23.30 hores al 
pavelló de Can Violí i comptarà amb 
l'actuació d'Hotel Cochambre, que 
presentarà el seu nou espectacle: 
Cucaracha Tour 2013. El públic també 

gaudirà de l'actuació de DJ Jordi 
Gudbit, que ja és un habitual de les 
activitats de l'entitat, i d'una iniciativa 
poètica molt especial. 
El preu de l'entrada serà de 6 euros, 
però les persones que lliurin un quilo 
de menjar a la porta només pagaran 5 
euros. També es poden comprar 
anticipades a www.tiketea.com. 
Mexcla't ja va col·laborar amb el Banc 
d'Aliments de Montmeló el passat mes 
de febrer, tot aconseguint 1.000 quilos 
de menjar. 

Concert solidari
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mb l'objectiu d'apropar la seva Aprogramació al conjunt de la 

ciutadania, el Teatre de la Garriga ha 

llançat nous descomptes i avantatges 

per atraure públic de totes les edats. 

Una de les novetats és una campanya 

adreçada a joves del municipi que 

durant l'any 2013 hagin fet o facin 18 

anys i a qui, aquests dies, se'ls ha enviat 

casa el Carnet Imprescindible: un 

carnet per gaudir dels espectacles a un 

preu únic de 8 euros. El Carnet 

Imprescindible el poden adquirir tots els 

nois i noies de la Garriga d'entre 14 i 26 

anys.

Una altra de les iniciatives és la venda 

d'abonaments de temporada, amb 

què es pot assistir a 4 espectacles per 

només 35 euros o, si es prefereix, a 5 

espectacles per només 45 euros. 

També com a novetat, s'ha creat el 

Carnet Amics del Teatre, que pretén 

fidelitzar el públic i oferir avantatges a 

les persones que se'l facin. El carnet, 

totalment gratuït, brinda l'oportunitat 

de rebre totes les primícies del Teatre 

de la Garriga i, a partir de la propera 

temporada, d'assistir a trobades amb 

actors i visites guiades al teatre

Aquestes dues iniciatives se sumen a 

la resta d'accions per dinamitzar el 

Teatre, com el Carnet Verd - amb 

preus especials per a persones amb 

mobilitat reduïda-  o el 20% de 

descompte que s 'apl ica a les 

persones que presenten el carnet de 

la Biblioteca Núria Albó, entre 

d'altres. 

El proper 21 d'abril, dins el festival de 
música clàssica Còclea, el Teatre 
acollirà el concert- espectacle El 
record, un tresor: Narcisa Freixas. 
L'obra s'adreça a un públic familiar i 
r e c o r d a  l a  f i g u r a  d ' a q u e s t a  
compositora i pedagoga musical, així 
com les cançons que va compondre 
per a infants. 
Narcisa Freixas (Sabadell, 1859 – 
Barcelona, 1926) va residir a la 
Garriga durant un temps i l'any 1912 
s'hi va a fer construir una casa per 
l'arquitecte Raspall i per on van passar 
músics i escriptors tan importants com 
Maragall, Carner o Enric Granados. 
Freixas va publicar dos reculls de 
contes infantils i un de cançons 
catalanes. Alhora, va se precursora 
d 'un  mov iment  de  renovac ió  
pedagògica musical. 
I també aquest mes tindrà lloc 
Espectres de Shakespeare, una obra 

Un espectacle recorda Narcisa Freixas
Una altra de les propostes és l'obra 'Espectres'

Noves fórmules per atraure el públic
Arrenca la campanya “Imprescindible”

de Nats Teatre que es farà a la Doma 
els dies 23, 27 i 28 d'abril a les 20 
hores. L'espectacle farà un recorregut 
emocional per diverses obres de 
Shakespeare, com Hamlet, Somni 
d'una nit d'estiu, Macbeth o Romeu i 
Julieta. El nexe comú de les obres serà 
l'aparició d'espectres en cadascuna de 
les històries, que contaran uns soldats. 
Nats Teatre, un cop més, aposta pel 
teatre clàssic i arriscat i, en aquest 
ocasió tria com a escenari el magnífic 
conjunt patrimonial de la Doma. 

Diada de Sant Jordi 

Activitats culturals diverses 
completaran la diada de Sant 
Jordi, que arriba el 23 d'abril. 
D'aquesta manera, roses i llibres 
compartiran protagonisme amb 
espectacles musicals i poètics, 
concursos, tallers i actes per a 
totes les edats.
Com sempre, la plaça de Can 
Dachs acollirà les paradetes de 
llibres i flors de la Garriga, que el 
públic podrà visitar durant tot el 
dia. També es faran durant tot el 
dia l'activitat de fotolectura de la 
Biblioteca i el taller de pintura de 
l'EMAD, dos clàssics de la diada a 
la Garriga. 
Entre les nombroses propostes 
destaca l'actuació de Mainasons a 
les 18 hores i el taller Titelles for 
Kids de l'EMAD, que es farà des 
de les 17 a les 18.30 hores.
Tota la programació detallada la 
podreu trobar a l'espai agenda del 
butlletí i al web municipal.

Concurs de cartells de Corpus

L'Associació Cultural Corpus la 
Garriga torna a convocar el 
c o n c u r s  d e  c a r t e l l s  q u e  
anunciaran l'edició de l'any que 
ve.  El termini per presentar els 
originals acaba el 23 de maig.  Els 
cartells estaran exposats al públic 
a la Sala Municipal d'Exposicions 
Andreu Dameson i Aspa des del 
dia 25 de maig fins al 2 de juny i 
podran ser votats, fins al dia 1 al 
matí, pels visitants. El resultat 
d'aquesta votació representarà el 
d'un membre més del jurat oficial. 
El cartell premiat es donarà a  
conèixer l'1 de juny a les 18 hores 
a la mateixa sala d'exposicions.
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ls nens i nenes del Consell Ed'Infants van presentar, el 5 de 

març passat, les seves propostes al 

reg idor d 'Ensenyament , A lber t 

J i m é n e z ,  i  a  l a  r e g i d o r a d e 

Participació Ciutadana, Mar Canet. 

Durant la reunió van explicar-los les 

propostes d'accions que han estat 

treballant des de l'escoles i des del 

Consell d'Infants, per aconseguir els 

ob jec t i us de l a campanya de 

Bicivisme. 

Una bicicletada, una mini duatló, un 

circuit d'habil i tat amb bicicleta i un 

c i r c u i t d ' E d u c a c i ó V i à r i a s ó n 

algunes de les activitats lúdiques 

q u e h a n p r o p o s a t  r e a l i t z a r .  

A q u e s t e s  a c t i v i t a t s  a n i r i e n  

acompanyades de materials de 

sensibil i tzació entorn a les bones 

pràctiques com a cicl istes, vianants 

i  c o n d u c t o r s  d e  v e h i c l e s  

motoritzats. 

Els dos regidors van acoll ir molt bé 

les propostes i es van comprometre 

a buscar un calendari per portar-les 

a terme i el f inançament necessari. 

La sessió també va servir per 

traslladar a l 'equip de govern idees 

d'activitats per la Festa Major.

El Consell d'Infants presenta propostes
Volen organitzar activitats per fomentar el bicivisme

Art a les caliues

Durant el mes de febrer, a l'escola 
bressol municipal Les Caliues de 
la Garriga han treballat el projecte 
“Som Artistes!”.
Cada nivell ha treballat un artista 
diferent. L'alumnat ha observat els 
seus quadres, les seves formes i 
colors i han experimentat amb el 
traç de la línia.
Un cop finalitzats els projectes, les 
obres d'art realitzades es van 
exposar als passadissos del 
centre.

L'EMAD al CCCB

L'EMAD de la Garriga participarà 
a la 1a jornada “Art i disseny de 
l'escola a l'empresa” el proper 24 
d'abril. L'acte vol aproximar a les 
empreses la tasca de rigor i 
formació dels nous professionals 
del disseny que es desenvolupa a 
les escoles d'art i disseny de 
Catalunya.
Durant la jornada, l 'EMAD 
presentarà quatre projectes dels 
alumnes Marina Jurado, Carme 
Farrerons, Pablo Pascual i Aran 
Tiepolo. Per a identificar la 
j o r n a d a ,  e l  D e p a r t a m e n t  
d'Ensenyament va organitzar un 
concurs del qual va ser finalista 
l ' a l umne  ga r r i guenc  Raü l  
Salvatierra Ríos.

Premis a l'institut Blancafort
Els treballs de recerca de l'any 
passat de dos alumnes de l'institut 
Manuel Blancafort han estat 
premiats. Laura Vila ha guanyat 
un dels premis que atorga la 
Generalitat, a través del Consell 
Interdepartamental de Recerca i 
Innovació Tecnològica (CIRIT), 
pel treball de recerca que va fer a 
2n de Batxillerat titulat "Aigua 
endins". Per altra banda, Gerard 
Jiménez Machado, va rebre un 
premis de la Societat Catalana de 
Física, de l'Institut d'Estudis 
Catalans pel treball realitzat l'any 
passat "Interacciona amb la llum. 
Pinces òptiques amb materials 
reciclats".

Benvinguda al primer nadó del 2013
Àlex Monlleví va néixer el 2 de gener

L'Ajuntament de la Garriga, amb la 

co l · l abo rac ió  d ' es tab l imen ts  

comercials, va donar la benvinguda 

al primer nadó de l'any del municipi el 

6 de març passat. El primer nadó es 

diu Àlex Monllevi Galera i va néixer el 

d i a  2  d e  g e n e r  d e  2 0 1 3 .

Durant l'acte de benvinguda, la 

família va rebre un diploma de mans 

de l'Alcaldessa, Meritxell Budó, i un 

lot de regals gentilesa dels següents 

establiments comercials: Mobel 

Baby, Merceria Bassi, El Niu, Sistres, 

Krisbel, Farmàcia Crespi, Farmàcia 

Suñol, Farmàcia Comaposada, 

Biset, Can Borrell i Digna.
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'Associació Cultural Asilah ha dut a Lterme la reconstrucció d'un mur de 
tancament a l'escola de primària de 
Tendafel, a la província de Tetuan 
(Marroc). L'any passat l'Associació 
Cultural  Asi lah, juntament amb 
l'Associació ACOMA, va sol·licitar a 
l'Ajuntament una subvenció per fer 
possible aquesta obra, després que el 
mur del centre s'hagués malmès a causa 
d'unes fortes pluges. L'escola pública de 
Tendafel ja havia rebut la solidaritat del 
poble de la Garriga anteriorment, a través 
d'un ajut per a la reparació dels lavabos i 
la canalització de l'aigua.
La construcció del mur, que té un 
pressupost total de 17.369,68 euros, ha 
rebut 9.273,00 euros provinents del 0,8% 
del pressupost municipal del 2012, 
destinat a la cooperació internacional. La 
resta de cost va ser assumida per la 
contrapart. Es tracta d'un projecte de 
l'anomenat codesenvolupament, és a dir, 
impulsat per persones immigrades al 
poble des d'on es dóna suport.  El que es 
vol, en aquest cas, és aconseguir una 
escola amb totes les condicions i 

garanties, fet que permetrà l'augment 
dels dies d'activitat escolar i la disminució 
de robatoris, així com la millora de la 
confiança de pares i mares, amb la 
conseqüent disminució de l'absentisme 
escolar. 
L'Associació Cultural Asilah, constituïda 
l'any 2004 i molt arrelada a la vida cultural 
i social de municipi, forma part del 
Consell Municipal de Cooperació al 
Desenvolupament de la Garriga des de la 
seva creació. Aquest òrgan participatiu, 
que està format per una persona 
representant de cadascun dels grups 
polítics i d'algunes entitats, estableix la 
política municipal de cooperació al 
desenvolupament, tant pel que fa als 
projectes al Sud, com per transmetre a la 
ciutadania els motius pels quals cal 
cooperar i les causes de les desigualtats 
al món. L'Associació ACOMA, que també 
participa al Consell Municipal de 
Cooperació al Desenvolupament, és una 
entitat nascuda a la Garriga que treballa 
per donar suport a entitats que volen 
desenvolupar projectes de cooperació 
sostenibles.

Des d'aquest mes d'abril el butlletí 
municipal El Garric s'ha distribuït 
només pels principals equipaments 
municipals i punts d'interès de la 
Garriga. Amb l'objectiu d'abaratir el 
cost de la publicació, s'ha reduït el 
nombre d'exemplars mensuals de la 
revista, que ha passat de 6.500 còpies 

El Garric, als principals equipaments
El butlletí ja no es reparteix casa per casa

Un projecte solidari fet realitat a Tendafel
L'Ajuntament subvenciona part de les obres

A
si

la
h

a només 3.000.
De totes maneres, les persones que 
desitgin seguir rebent  la publicació a 
casa poden sol·licitar-ho a través del 
correu electrònic oac@ajlagarriga.cat 
o emplenant la butlleta que acompanya 
aquesta notícia i lliurant-la a l'Oficina 
d'Atenció a la Ciutadania (OAC). 

Taller de cooperació  

L'Ajuntament va organitzar els 
passats  2 i 9 de març el taller 
metodològic de “Gestió de 
Projectes - Enfocament de Marc 
Lògic”, que va anar càrrec de 
docents del Fons Català de 
Cooperació. La sessió s'adreçava a 
tècnics i tècniques municipals, així 
com també a les entitats de 
cooperació del territori interessades 
a participar en la convocatòria 
municipal per a la concessió d'ajuts 
de cooperació i solidaritat.
L'objectiu del taller era contribuir a 
millorar la qualitat de les propostes 
presentades per sol·licitar els ajuts 
i, alhora, la qualitat de les 
actuacions  en  matèr ia  de  
cooperació i solidaritat que es 
recolzen des dels ajuntaments 
socis del FCC. 
Les subvencions destinades a 
projectes de solidaritat, cooperació i 
foment de la cultura de la pau de 
l'Ajuntament per aquest 2013 es 
convocaran properament. Les 
bases es podran consultar al web 
municipal.

El CAP tanca a la nit

Segons ha informat CatSalut, el 
CAP de la Garriga tancarà a la nit a 
partir del dia 2 d'abril. A partir 
d'aquesta data les emergències 
mèdiques nocturnes s'atendran 
trucant al Servei d'Emergències 
Mèdiques (061) que, si és 
necessari, desplaçarà un equip 
mèdic d'atenció a domicili.  
L'ambulatori, doncs, romandrà 
tancat des de mitjanit i fins a les vuit 
del matí. 
A la comarca els ambulatoris de 
Cardedeu, Llinars i Montornès ja 
han tancat durant la nit, i en els 
propers mesos també ho faran els 
de la Vall de Tenes, Llicà i Caldes. 
El CAP de la Garriga també ofereix 
servei a les poblacions de l'Ametlla, 
Figaró, Tagamanent i Aiguafreda.
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l projecte que vol convertir la Torre Edel Fanal en un local per a les 
entitats segueix endavant. Des de 
l'Ajuntament s'està treballant des de fa 
mesos per tal d'estudiar les diferents 
possibilitats que existeixen tenint en 
compte el pressupost que hi ha, que és 
de 100.000 euros. En una reunió amb les 
entitats el 19 de març passat, l'equip de 
govern va reconèixer que si fos possible 
la rehabilitarien tota, però que "la realitat 
és la que hi ha i cal trobar la manera que 
amb la inversió de 100 000 euros es 
pugui començar a utilitzar la casa durant 
aquest 2013". 
De moment, l'opció amb la qual es 
treballa és la de destinar, en aquesta 
primera fase, l'ús de la casa a espai de 
reunions i activitats. D'aquesta manera la 
normativa és més flexible i es podria 
utilitzar la planta baixa i la primera, de 
seguida que acabin les obres. Per aquest 
motiu queda descartat per aquest 2013 la 
construcció d'un bar (que suposaria un 
segon ús) però es contempla la 
possibil itat d'instal·lar màquines 
subministradores de begudes i menjar.
D'altra banda, l'estat de l'immoble fa 
necessari que gran part de la partida vagi 

destinada a dotar-la d'instal·lacions 
elèctriques i calefacció. És per això que, 
en aquesta primera fase, a part de les 
obres de subministrament, es faran 
lavabos adaptats a la planta baixa i 
s'adequaran les 9 habitacions existents. 
De cara al 2014, s'intentarà, en la mesura 
que sigui possible, incorporar alguna 
partida per seguir amb la rehabilitació.
Un punt molt important i amb el que 
caldrà treballar és el referent a la gestió 
de l'equipament.  Per debatre aquest 
aspecte s'obrirà un procés per tal 
d'elaborar el model de gestió, tot creant 
una taula de treball per estudiar la millor 
manera de gestionar l'equipament. En 
aquest procés s'escoltarà tothom i es 
convidaran totes les entitats a formar-ne 
part.  Des de l'equip de govern es 
demana "esforç i comprensió per tal 
d'assegurar que totes les entitats se 
sentint representades".
Paral·lelament, es preveu que durant el 
mes de maig es pugui portar a terme una 
jornada de portes obertes per tal que les 
entitats puguin conèixer l'espai. 
Qualsevol entitat pot enviar els seus 
suggeriments a
 .participacio@ajlagarriga.cat

Nou servei de difusió del Pla de prevenció de drogues C17 
S'activa un servei d'informació especialitzada per a professionals de joventut
La Garriga, Figaró-Montmany, 
l ' A m e t l l a ,  l e s F r a n q u e s e s i  
Ta g a m a n e n t  h a n  p o s a t  e n  
funcionament un nou servei de 
c o m u n i c a c i ó  a d r e ç a t  a l s  
p r o f e s s i o n a l s q u e t r e b a l l e n 
habitualment amb adolescents i 
joves. Aquest nou recurs s'ha 
desenvolupat en el marc del Pla 
C17 (P la supramunic ipa l de 
prevenció de drogodependències i 
promoció d'hàbits saludables) i 
c o n s i s t e i x  e n  u n  s e r v e i  
d'informació especialitzada que 
s'envia través del correu electrònic. 

Amb aquesta iniciativa, batejada 
amb el nom de SIM C17 2.0, cada 
mes es fa arribar als professionals 
dels cinc municipis di ferents 
ar t ic les de premsa, estud is , 
documents de consulta i webs 
r e l a c i o n a t s a m b l e s q u a t r e 
temàtiques principals de treball del 
Pla C17 (drogues i el seu consum, 
sexualitat i afectivitat, alimentació 
saludable i usos i abusos de les 
noves tecnologies). L'objectiu és 
p o d e r  o f e r i r  d o c u m e n t a c i ó  
actualitzada i recursos que puguin 
ser útils a l'hora de treballar amb 

El projecte de la Torre del Fanal segueix
Aquest any s'hi invertiran 100.000 euros

Arranjament de carrers 

Ja han començat les obres 
d'arranjament d'una vintena de 
camins i carrers sense asfaltar del 
municipi. L'actuació es farà amb 
aportació d'àrid reciclat provinent 
de residu de la construcció i 
constarà de diverses fases. 
El projecte contempla arranjar el 
camí de Can Borrell (des de 
l'autovia fins al pont de Can 
Jacob), les zones d'aparcament 
dels Pinetons, la piscina i la pista 
núm 1, i diferents trams de la 
ronda del carril. 

Plaça del Silenci

La zona de jocs de la plaça dels 
Silenci ja disposa del nou 
paviment de cautxú. Aquesta 
superfície és, segons els experts, 
més fàcil de netejar i més segura. 
El canvi permetrà disminuir la 
despesa de manteniment de la 
zona.

adolescents i joves, famílies i el seu 
entorn.
Així mateix, el SIM C17 2.0 vol ser 
una via directa de la qual poden 
disposar tots els professionals del 
sector en cas de necessi tar 
qua lsevo l t i pus d ' i n fo rmac ió 
relativa a aquests temes.
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Cap a un poble més eficient

Durant el mes de març s'han 
celebrat dues sessions de 
part ic ipació amb tècnics i  
r ep resen tan ts  po l í t i cs  de   
l'Ajuntament per avançar en 
l'elaboració del Pla d'acció per a 
l'energia sostenible (PAES). 
Aquest projecte s'emmarca dins el 
compromís que va adquirir el 
consistori amb l'adhesió al Pacte 
d'alcaldes i alcaldesses per una 
energia sostenible local. Aquest 
pacte és una iniciativa europea 
que neix amb la voluntat d'implicar 
els governs locals i regionals en la 
lluita contra el canvi climàtic. 
Un dels objectius principals és 
millorar l'eficiència energètica i 
utilitzar fonts d'energia renovable 
en els seus territoris per reduir les 
emissions de CO2 com a mínim un 
20% abans del 2020. Actualment, 
gairebé 5000 municipis d'arreu de 
la Unió Europea han signat aquest 
pacte. 

Itinerari descarregable

L'itinerari 'L'aigua i el regadiu', que 
es va presentar el passat 24 de 
març, ja es troba a l'abast de 
qualsevol persona que vulgui 
realitzar-lo. La ruta es pot fer 
lliurement amb el suport d'un fulletó 
on hi ha totes indicacions i els 
continguts per seguir-la.  El fulletó 
està disponible als principals 
equipaments municipals i també es 
pot descarregar per Internet al web 
www.visitalagarriga.cat. Aquesta 
nova proposta de turisme cultural, 
que forma part del projecte La 
Garriga rural, permet descobrir tots 
els secrets del rec Monar i el 
regadiu al municipi.

'Ajuntament de la Garriga i la LD i p u t a c i ó  d e  B a r c e l o n a  
a r r a n j a r a n ,  p r o p e r a m e n t ,  1 0  
habitatges de persones grans de la 
Garriga. Amb aquesta actuació, 
impulsada des dels serveis socials 
mun ic i pa l s es f a ran re fo rmes 
bàsiques a una desena d'habitatges 
de persones d'edat avançada del 
municipi per tal de garantir-los 
l'accessibilitat, l'autonomia i una 
millor qualitat de vida.
Durant aquest mes de març, s'han dut 
a terme les visites tècniques als 10 
habitatges on s'intervindrà i s'han 
estudiat les necessitats de cada cas. 
Les actuacions es faran sobretot als 
banys de les cases visitades, on 
caldrà substituir la banyera per un plat 
de dutxa, eliminar graons i instal·lar-hi 

ajudes tècniques. També es faran 
arranjaments a cuines i espais de 
caire més general, que s'adaptaran  
per facilitar la mobilitat i les condicions 
de vida a l'interior de les cases. El cost 
mitjà de cada arranjament és de 1.500 
euros, dels quals el 80% són coberts 
per la Diputació i el 20% restant per 
l'Ajuntament.
Un cop fetes les visites, es calcula que 
les obres als 10 habitatges a reformar 
comencin el proper mes de maig i que 
tinguin una durada aproximada de 2 a 
3 dies per cada llar. Aquesta actuació 
s ' e m m a r c a d i n s  e l  p r o g r a m a 
Arranjament d'Habitatges per a la 
Gent Gran de la Diputació, que preveu 
rehabil i tar 1.152 habitatges als 
mu n i c i p i s d e l a p ro v ín c i a d e 
Barcelona. 

Tots els grups polítics de l'Ajuntament 
de la Garriga van votar, al passat Ple de 
febrer,  a favor de la moció per declarar 
el municipi de la Garriga lliure de la 
tècnica de fractura hidràulica 
horitzontal, més coneguda com a 
fracking. D'aquesta manera la Garriga, 
s'uneix a altres pobles catalans que ja 
s'han posicionat en contra d'aquesta 
tècnica, després que diverses 
empreses demanessin permisos per 
buscar petroli a la Garrotxa, el Ripollès i 
Osona.
El fracking s'utilitza per fer prospeccions 
d'hidrocarburs. Els seus detractors 
asseguren que malmet el subsòl 
perquè, per buscar-hi gas o petroli, s'hi 
injecta aigua amb sorra i productes 

Rebuig a la pràctica del fracking
Una moció declara el municipi lliure de la tècnica

Millorar l'accessibilitat de les persones
La Garriga arranjarà 10 habitatges de gent gran

químics que acaben contaminant els 
aqüífers. La injecció serveix per 
fracturar la capes de pissarres i fer 
aflorar el gas que contenen aquestes 
roques a la superfície. Es tracta d'una 
tècnica que fins fa 10 anys no era gaire 
habitual però que els avenços 
tecnològics i l'alt preu de l'energia han 
acabat fent rendible. Als Estats Units el 
fracking viu un autèntic boom,  que ha 
aportat molts diners al territori però 
també molt problemes ambientals.
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Serveis públics i de qualitat
Aquest mes passat ens hem assabentat 
que CatSalut (el Servei Català de la 
Salut) ha començat a deixar d'oferir el 
servei d'urgències nocturnes als CAPs 
de la comarca per concentrar-los a 
Granollers i derivar l'atenció al 061, amb 
un equip SEM d'emergències per cobrir 
la feina que abans feien dos 
professionals al nostre CAP. 
És un exemple més de la situació 
general a què estem abocats i que toca 
de rebot el nostre municipi: la 
desastrosa situació de les finances de la 
Generalitat, causada per l'espoli fiscal i 
la negativa reiterada de l'estat espanyol 
a pagar el que deu, per llei, a Catalunya 
fa que la situació comenci a ser 
insostenible. Cap territori del món pot 
suportar que un 40% dels seus tributs 
no s'administri entre els seus ciutadans. 
La independència, doncs, no és només 
necessària sinó urgent, per nosaltres. 
Des d'Acord Independentista de la 
Garriga no ens volem quedar només en 
la queixa i lamentació, vam néixer per 
oferir solucions. Però en aquest cas, la 
solució depassa i de molt l'àmbit 
garriguenc. Les intenses gestions fetes 
amb la Generalitat, no només pel nostre 
ajuntament, sinó per la resta de 
responsables municipals del nord de la 
comarca només han servit per topar-
nos amb una paret. Què cal fer doncs? 
Cal manifestar el malestar de la 
ciutadania i el seu compromís amb els 
serveis públics. Explicar amb detall la 
situació, les conseqüències i les 
possibles accions a desenvolupar, tant 
a nivell ciutadà com institucional.
Tanmateix, cal reflexionar si aquest és 
el nou país que volem, amb serveis 
públics sotmesos a la dictadura de les 
xifres i una eficiència no mesurada en 
paràmetres socials, sinó merament 
comptables, tal i com s'imposa des de 
Madrid i Berlín. Com deia el cantant, 
aquest no és el nostre món i ens 
mobilitzarem per fer arribar a la gent que 
hi ha una altra manera d'arribar a 
l'excel·lència dels serveis públics: una 
eficiència basada en l'adaptabilitat a les 
necessitats socials i en la transparència 
en els recursos, així com una millora, 
inversió i dinamització d'un sector públic 
no escleròtic.
Aquest és el nostre model i seguirem 
defensant-lo i explicant-lo allà on calgui.   

Aquests dies es parla molt del tema del 

Centre Cívic. Des de del nostre grup 

sempre hem defensat que era una 

necessitat primordial i prioritària. Ara bé, 

estem una mica cansats de veure com a 

la Garriga es llencen els diners, es fan 

les coses més cares del que haurien de 

ser, es desaprofiten espais alhora que 

molts resten saturats.

El Centre Cívic autogestionat ha de ser 

una solució a molts dels problemes de 

les entitats del nostre poble. Ha de tenir 

almenys una sala polivalent on es 

puguin fer activitats de tot tipus, sales de 

reunions, magatzem i si pot ser bucs 

d'assaig i sala d'estudis. 

Aquests dies veiem amb estupefacció 

com es parla de la Torre del Fanal, una 

casa que està amb males condicions 

que es farà petita des del primer dia i on 

no es podran dur a terme la majoria de 

les activitats que un bon Centre Cívic ha 

d'oferir.

La nostra proposta és i ha estat sempre 

Can Luna, on avui l'Ajuntament ja 

disposa d'una nau que amb poc més del 

que es vol destinar a la Torre del Fanal 

tindria molta més utilitat que no pas 

aquesta última. A més, és un lloc que pot 

anar creixent i millorant cada any fins 

arribar a esdevenir allò que tots tenim al 

nostre imaginari.

Demanem doncs que ningú es conformi 

amb un clau ardent com és el de la Torre 

del Fanal, i que es treballi pel Centre 

Cívic que tots els ciutadans garriguencs 

necessitem.

Sortosament, a la Garriga gaudim d'un 

teixit associatiu en constant moviment, 

format per un elevat i alhora variat 

nombre d'entitats i associacions.

Estan formades per persones amb 

inquietuds i ganes de participar en el dia 

a dia del nostre poble o d'ajudar a 

aquells que més ho necessiten. Totes 

elles, sigui quin sigui el motiu de la seva 

creació, juguen un paper molt important 

i són el veritable motor de la nostra 

societat.

Des de Convergència i Unió de la 

Garriga sempre hem valorat molt 

positivament el paper de totes aquestes 

persones que, de manera totalment 

voluntària, altruista i molt sovint 

anònima, dediquen temps i esforç a 

col·laborar en qualsevol acte lúdic o 

festiu; a vetllar pels veïns del mateix 

barri; a fomentar l'esport; a organitzar 

accions per a la gent gran o els joves o a 

donar suport a les persones o famílies 

que passen per un mal moment. Totes 

elles es mereixen el màxim respecte i 

reconeixement per la tasca que fan. 

Una tasca que és alhora molt 

necessària per al desenvolupament 

social de tota comunitat, en aquest cas 

del nostre poble i que sense la 

dedicació, voluntat i ganes de totes 

aquestes persones no seria possible.

Som conscients que la falta d'un 

equipament que esdevingui punt de 

trobada, és una assignatura pendent de 

l'Ajuntament de la Garriga. És per 

aquest motiu, que des del govern 

municipal hem apostat per invertir 

aquest any 2013 en la Torre del Fanal i 

que esdevingui un casal d'entitats al 

nostre municipi, i hem dotat amb 

100.000 euros la partida pressupostaria 

per arranjar aquest espai.

Estem segurs que aquest equipament 

esdevindrà punt de trobada i de treball 

de totes les entitats del nostre municipi, i 

és per aquest motiu, que hem 

considerat important que siguin les 

mateixes entitats, que mitjançant un 

procés participatiu, decideixin el model 

d'equipament, el seu ús i la seva gestió.

Avui escrivim aquest article a pocs dies 

de fer la primera trobada amb les 

nostres entitats. Estem segurs que el 

treball conjunt de totes elles ens 

permetran dissenyar l'espai que tots 

volem, l'espai que tots necessitem.
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Sense urgències nocturnes al CAP

El novembre passat, juntament amb SI i 

el PSC, vam presentar una moció per 

exigir el manteniment del servei 

d'urgències nocturnes al CAP de la 

Garriga, amenaçat de tancament per la 

Generalitat. Finalment, el projecte del 

departament de sanitat es va aturar, 

però, entenent que es tractava només 

d'un parèntesi electoral, vam mantenir 

la presentació de la moció, que es va 

aprovar al Ple.

Dos mesos després, efectivament, i una 

vegada celebrades les eleccions 

nacionals, va tornar a plantejar-se el 

tancament del servei d'urgències 

nocturnes al CAP, i ICV va presentar 

u n a  n o v a  m o c i ó  c o n t r a  e l  

desmante l lament  de ls  serve is  

d'urgències nocturnes dels centres 

d'assistència primària del Vallès 

Oriental on, a banda de reiterar el que 

exigia la moció anterior, es demanava, 

textualment, que “qualsevol modificació 

del sistema mantingui com a àrees 

bàsiques d'atenció les àrees actuals 

existents a la comarca, i que en cap cas 

s'agrupin aquestes àrees per a reduir la 

prestació d'atenció”. La moció es va 

aprovar per unanimitat.

Ara se'ns informa que no només es 

tancarà el servei d'urgències nocturnes 

al CAP de la Garriga, sinó que, a més, 

els equips mòbils d'atenció que l'han de 

substituir, amb seu a Granollers, hauran 

de cobrir un extens territori de la 

comarca i un munt de municipis que farà 

molt difícil, per no dir impossible, donar 

un bon servei, i que possiblement 

col·lapsin més els serveis d'urgència 

hospitalaris.

Tots els arguments donats per justificar-

ho són economicistes, i els pacients que 

necessiten el servei, són considerats 

xifres --què vol dir que el CAP de la 

Garriga atén 0,4 urgències per nit? Que 

no es tracta de persones?-- que 

expliquen una actuació inexcusable. El 

resultat és que, una vegada més, es 

retalla un servei públic de proximitat. 

ICV seguirem exigint que les retallades 

no afectin als serveis bàsics, i que els 

ajustaments que afecten a la vida diària 

dels ciutadans es facin amb el màxim 

c o n s e n s ,  c e r c a n t  s o l u c i o n s  

alternatives, que hi són.

 Aquests dies els usuaris de Rodalies 

hem vist com ens han imposat la nova 

mesura en detriment dels nostres drets 

com a usuaris. L'enèsima que toca les 

nostres butxaques per un servei, 

segons diuen, deficitari. 

Aquesta vegada han anul·lat el servei 

que retornava als usuaris el bitllet si el 

tren patia retards de més de 15 minuts. 

Ara només es retornarà aquest bitllet en 

cas d'avaria al tren en el qual viatgem. 

Aquesta mesura universal se suma a la 

universalització de les tarifes dels 

bitllets, però no a una universalització 

del servei que ofereixen els trens de 

rodalies. Mentre des de Barcelona en 

una franja horària de 30 minuts pot 

circular un tren cap a la Garriga, en 

aquest mateix interval poden circular 4 

trens cap a Mataró  o 3 cap a Terrassa. 

Uns usuaris de Rodalies han creat un 

grup a la xarxa de demanda de 

signatures, Change.org per demanar 

signatures a favor de la inversió en la 

nostra línia de rodalies. Des del PSC de 

la Garriga, ens volem sumar a aquesta 

iniciativa que ha sortit a voluntat de 

ciutadans i ciutadanes indignats amb al 

servei de Rodalies 3 i amb la manca 

d'inversió. Demanem a la població la 

seva signatura per aquesta iniciativa, 

perquè finalment es pugui fer el projecte 

de desdoblament de la línia Rod3 que 

porta en taules polítiques de diversos 

governs, tant de la Generalitat com de 

l'Estat, molt temps sense fer-se efectiu. 

En un moment de retallades no hem de 

ser sempre els mateixos als que se'ns 

demani l'esforç econòmic i si el fem 

volem les mateixes condicions. Els 

usuaris i usuàries de Rodalies 3 tenim 

els mateixos deures que qualsevol altre 

usuari del servei de Rodalies, però no el 

mateix dret.

Això sí, tindrem bancs nous a l'estació. 

Per llogar-hi cadires!

Transparencia y corrupción

En  catorce meses de gobierno del 

Partido Popular se han realizado una 

serie de reformas para combatir la 

corrupción.

Un claro ejemplo es el caso Pallerols, 

acusados por malversación de 

cauda les  púb l i cos ,  f raude  de  

subvenciones y falsedad documental. 

Los penados se lucraron de los fondos 

públicos destinados a programas de 

formación ocupacional para parados, 

consiguiendo beneficiarse a título 

personal.

Las mejoras del gobierno presentan por 

primera vez en la democracia española 

el proyecto de transparencia y Buen 

Gobierno.

Los partidos políticos, hoy, se someten 

a responsabilidad penal. O sea: “El que 

la hace la paga”.

El pasado 23 de octubre de 2012 entró 

en vigor la reforma de la Ley Orgánica 

sobre la financiación de los partidos 

políticos. Para garantizar un buen 

gobierno, transparencia y luchar contra 

la corrupción.

ICV-EUA, recordemos que votaron en 

contra en el Congreso de reducir un 

20% las subvenciones a los partidos 

políticos. También se opusieron cuando 

se estableció la responsabilidad penal 

de los partidos políticos y cuando se 

aumentaron las penas del Código Civil 

por falsedad o ocultar las cuentas 

políticas.

El Partido Popular no es un partido que 

pone la mano en el fuego y sabe que 

hay manzanas podridas en todos los 

partidos políticos; famoso caso 

Bárcenas del que tanto se habla 

últimamente y que algunos medios de 

comun icac ión  hacen  d i fus ión ,  

condenando y manchando el Partido 

del Gobierno Español.

La única que puede imputar a los 

acusados es la justicia y no algunos 

medios de comunicación que no 

simpatizan con el Partido Popular. La 

justicia es sabia y sabe a quién debe 

condenar. Si la prensa o algún medio de 

comunicación también subvencionada 

hacen de juez o verdugo, no vamos 

bien.
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l ’ A g e n d a

Dimarts 2 d'abril
Durant tot el dia, des de la llibreria Àgora 
Celebració del Dia Internacional del Llibre infantil. Bookcrossing
Es farà una recollida de llibres obtinguts prèvia recol·lecta o donació i 
que un cop etiquetats seran alliberats pels nens i nenes en diferents 
punts del poble, 
Organitza:Llibreria Àgora

Dimecres 3 d'abril
a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Story time: Hora del Conte en anglès!
“I don't want to go to bed!”, a càrrec de Cambridge School.
Veniu a escoltar les sessions de contes en anglès i aprendreu 
paraules i noms d'una manera divertida!
Organitza: Biblioteca Núria Albó
.................................................................................................................
a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Club de lectura: Cicle de novel.la policíaca nòrdica.
Parlarem del llibre La dona de verd, d'Arnaldur Indridason.
Sessió moderada per Rosa Solé. 
Places limitades. Informació i inscripcions a la biblioteca.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dijous 4 d'abril
a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
“English at the library”: converses en anglès.
Activitat patrocinada per Cambridge School.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres 5 d'abril
a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Presentació del llibre infantil: “Un viatge estel·lar”, de Rosa 
López.
L'acte inclourà una sorpresa final per tots els assistents.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dissabte 6 d'abril
a les 21 h, a l'auditori de l'Escola Municipal de Música. 
Concert de Claudia Schneider i Alfredo Armero. Festival Còclea
Preu: 10€
Organitza: Cor Sarabanda i Vicky Amador

Del divendres 5 al diumenge 7 
d'abril
Divendres i dissabte de 18 h a 20 h i diumenge d'11 h a 13 h, a la 
Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella
Taller de la Conxa
Fi de l'exposició "Conxa Sisquella, una lluita per a l'alliberament 
personal" 
Organitza: Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella

Dilluns 8 d'abril 
a les 20 h, a l'escola Giroi
Inici del curs de teles acrobàtiques
Organitza: associació En Escena

Dijous 11 d'abril
a les 20 h, a la Biblioteca Núria Albó
Presentació del llibre Entre pedres i cultures, de Teresa Rabal.
La garriguenca Teresa Rabal explica les experiències viscudes ens 
els seus diversos viatges a Egipte.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres 12 d'abril
a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Taller infantil: “Manualitats de primavera”, a càrrec de Ninart 
Creacions. 
Per fi un altre taller infantil a la Biblioteca. Aquesta vegada donarem 
la benvinguda a la primavera. Cal inscripció prèvia a la biblioteca. No 
us perdeu!
Organitza: Biblioteca Núria Albó

del 12 d'abril al 10 de maig
Exposició fotolectura a la butaca. Una selecció de fotografies de 
les persones que la Diada de Sant Jordi de 2012 van participar en 
aquesta activitat.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dissabte 13 d'abril
a les 10 h, al Centre de Visitants
Itinerari guiat "La Garriga, vil·la termal i d'estiueig. Més info a 
www.visitalagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga
.................................................................................................................
a les 12 h, al refugi
Visita guiada al refugi antiaeri de l'estació. Més info a 
visitalagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga
.................................................................................................................
a les 12 h, a la Biblioteca Núria Albó
HORA CONTE: “Sant Jordi! Sant Jordi!”. Adaptació de la llegenda 
d'en Jordi Vinyes. A càrrec de Gerard Agustín i Xavier Vilaró.
Basat en el conte que explica la llegenda de Sant Jordi, publicat per 
la Galera, amb il.lustracions de Cristina Losantos.
Organitza: Biblioteca Núria Albó
.................................................................................................................
a les 22 h, a la Doma
Festival Terra de Sons. Concert de Roger Mas + Salagrau
Organitza: associació cultural la Gatzara

Diumenge 14 d'abril
Festa dels Tres Tombs
a les 9 h, al Parc dels Pinetons
trobada de cavalls,carruarges i genets
amb esmorzar d'escalfament ( els pinetons)
a les 12 h
inici del passant dels tres tombs.
sortida del  parc dels pinetons, c.moranta
c. calabria, c.cardedeu, plaça l'esglesia 
c.ntra.sra.la salut, plaça del silenci, passeig
c. roselló, c.banys, c.centre, c.calabria,
pinetons.
a les 15 h
dinar i ball popular (preu 10 €), lliurament de placa al traginer d'honor, 
trofeo abanderats i pas de la bandera a els abanderat 2014
.................................................................................................................
de 10 a 14 h al poliesportiu de Can Violí
Seminari de Kali 
Organitza: Ushiro Club
.................................................................................................................
a les 11 h, a la casa de Rosanes.
Visita guiada al camp d'aviació de Rosanes
Cal inscripció prèvia. Més info a visitalagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga, l'Ametlla i les Franqueses

Dijous 18 d'abril
a les 20 h, a la Biblioteca Núria Albó
Presentació del llibre “Oficis i jornals de bosc”, de Josep Cot i 
Antoni Gimeno.
Voleu conèixer quins oficis es practicaven pels boscos i muntanyes 
més propers? Doncs no us perdeu la presentació d'aquest llibre. 
Organitza: Biblioteca Núria Albó
.................................................................................................................
a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
“ENGLISH AT THE LIBRARY”: converses en anglès.
Activitat patrocinada per Cambridge School.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres 19 d'abril
a les 20 h, a la Sala Municipal d'Art i Exposicions Andreu Dameson 
Inauguració exposició “Veus a l'extrem, papers del Japó”
Organitza: Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella
.................................................................................................................
a les 23.30 h, al pavelló de Can Violí
Concert solidari pel Banc d'Aliments de la Garriga "la Garriga 
Marca Registrada" amb els Hotel Cochambre i DJ Jordi Gudbit. 
recaptar fons pel Banc d'Aliments de la Garriga.
El preu de l'entrada és de 5€ + 1kg de menjar o 6€!
Organitza: Projecte Mexcla't
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Dissabte 20 d'abril

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Diumenge, 21 d'abril
a les 6 h, des del pàrquing de la Sínia.
24a Travessa turó de l'home (Santa Fe) - La Garriga 
Recorregut d'uns 40 km, aproximadament,
Per inscripcions i més informació passeu pel Centre Excursionista 
Garriguenc.
Organitza: CEG
.................................................................................................................
a les 18 h, al Teatre de la Garriga
Un record, un tresor: Narcisa Freixas
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dilluns, 22 d'abril
a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó 
“Hora dels Mini-Contes”, a càrrec del personal de la Biblioteca i de 
narradors voluntaris. Si t'agrada explicar contes i vols participar 
explicant-ne un als petits de la Biblioteca adreça't al personal. Places 
de narradors limitades. 
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dimarts 23 d'abril
SANT JORDI!
Durant tot el dia, a la plaça de Can Dachs
Parades de llibres i flors

a les 10.30 h, Plaça de l'església
Hora del Conte a la plaça: Contes del Món, a càrrec de Associació 
Amapei.

de 10 h a 13.30 h de 17.30 h a 20 h, a la plaça de Can Dachs
“Foto-Lectura a la butaca”: Voleu tenir un bonic record del Dia de 
Sant Jordi? Visiteu la parada de la Biblioteca i us farem una foto de 
qualitat professional. 

de 10 h a 13.30 h, de 17 h a 20 h, a la plaça de Can Dachs
“El poble recomana”. Recollida de recomanacions de llibres dels 
vianants. Es podran llegir a la parada de la Biblioteca i algunes 
també es podran escoltar per la megafonia.

d'11 h a 13.30 h, de 16 h a 19 h, Carrer Centre
“El drac de Sant Jordi” – concurs infantil de pintura. Els nens 
podran portar fets els seus dibuixos o fer-los al moment. Entrega de 
premis es farà a les 20,00h a la plaça de Can Dachs.

de 16 h a 19 h, Carrer Centre
Taller de dibuix natural

a les 18 h, a la plaça de l'Església
Espectacle animació infantil amb Mainasons

a les 18 h, a l'Auditori de l'Escola Municipal de Música
Concert de música catalana 

de 17 h a 18.30 h, a la carpa de l'EMAD
Taller de titelles for kids 

a les 19 h, a la plaça de Can Dachs
“Quiz de llibres”. Concurs de preguntes sobre llibres. Participa i 
podràs guanyar una panera cultural.

Organitzadors: Ajuntament de la Garriga, Biblioteca Núria Albó, 
EMAD, Escola Municipal de Música Josep Aymerich i Oficina de 
Català de la Garriga del CPNL

durant tot el dia, pels carrers del centre
Festival Connecta't a la Independència. Torneig de futbol, 
cercavila, botifarrada i concerts
Organitza: JERC

a les 21h del vespre a l'Auditori de l'EMM
Festival Còclea. Ensemble Nü
Organitza: Cor Sarabanda i Vicky Amador

a les 22 h, a Can Raspall
Festival Terra de Sons. Concert d'Esther Condal + Ferran Palau
Organitza: associació cultural la Gatzara

Dimarts 23 d'abril
a les 20 h, a La Doma
Espectres de Shakespeare
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Nats Teatre 

Divendres 26 d'abril
Festa del barri de Montserrat
concert juvenil, sardanes, castells de sorra, missa, xocolatada 
popular, paradeta de cupcakes, espectacle, inflables i atraccions, 
mostra de dibuix, tómbola, botifarrada, ball d'orquestra

Dissabte 27 d'abril 
Festa del barri de Montserrat
concert juvenil, sardanes, castells de sorra, missa, xocolatada 
popular, paradeta de cupcakes, espectacle, inflables i atraccions, 
mostra de dibuix, tómbola, botifarrada, ball d'orquestra
.................................................................................................................
a les 20 h, a La Doma
Espectres de Shakespeare
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Nats Teatre 
.................................................................................................................
a les 22 h, a Can Ramos
Festival Terra de Sons. Concert de Senyors Tranquil + Guillem 
Roma
Organitza: associació cultural la Gatzara

Diumenge 28 d'abril 
a les 8 h, des de Can Queló
Ofici dels garriguencs a Puiggraciós 
Organitza: Centre Excurcionista Garriguenc
.................................................................................................................
de les 10.30 h a les 14.30 h i de les 17.30 h a les 20 h
a la plaça de l'Església, a la plaça Can Dachs i a la plaça del Silenci
Dia Internacional de la Dansa
Exhibició, classes obertes, assajos de les escoles i grups de 
dansa de la Garriga
Organitza: Ajuntament de la Garriga
.................................................................................................................
de 19 h a 22 h, a la Sala polivalent del teatre de la Garriga, 
JAM SESSION-Improvització.Trobada-diàleg de músics i ballarins i 
tota persona interessada en participar-hi. Sessió conduïda per Elena 
Castelar
Organitza: Elena Castelar - associació "Relats de l'Alzina"
.................................................................................................................
a les 20 h, a La Doma
Espectres de Shakespeare
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Nats Teatre 

Dimarts 30 d'abril
a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga
Acte central commemoratiu del 10è aniversari de la FUMH 
Organitza: Fundació Universitària Martí L'Humà

Dimecres 1 de maig
Cursa de les tortugues
Organitza: Club d'Atletisme les Tortugues

El Garric no es fa responsable dels possibles canvis en aquesta agenda
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SANTIAGO CUCURELLA, 

Volem contribuir a posar la Garriga al mapa universitari europeu"

director de la Fundació Universitària Martí l'Humà

El dia 30 organitzen el primer acte per celebrar els deu anys de la institució

"

Santiago Cucurella (Barcelona, 1954)
Llicenciat en Filosofia i Lletres (secció d'Història) i Màster 
en Didàctica de les Ciències Socials és el director de la 
Fundació Universitària Martí l'Humà – Centre Pilot de 
Suport a la Innovació de la UAB  des dels seus inicis, l'any 
2003.
Es mostra satisfet de la feina feta durant aquests deu anys, 
sobretot pel fet de crear un segell propi dins el panorama 
educatiu.
Ara volen celebrar aquesta primera dècada amb un primer 
acte central que es farà al teatre el dia 30 d'abril i que 
servirà per mostrar-se als garriguencs i garriguenques. Tot 
plegat, però, amb la mirada posada en els propers deu 
anys, plens de projectes nous per compartir.

Com va sorgir la idea de crear una fundació 
universitària? amb quins objectius la vau crear?

Quina evolució heu seguit durant aquests deu anys? 
Era la que t'esperaves?

Quins àmbits o àrees d'actuació teniu? 

De quin àmbit o activitat et sents més orgullós?  

La Fundació té seu a la Garriga però subseus a 
diferents pobles del Vallès i Barcelona. Com 
gestioneu i us coordineu? 

Quan l'alcalde Alfred Vilar em va demanar la meva opinió en 
relació a quin ús destinaria a Can Raspall, que aleshores 
pensava adquirir l'Ajuntament, li vaig comentar que jo 
crearia un Centre d'Estudis Universitaris a la Garriga que 
impartís principalment estudis de tercer cicle i formació 
continuada per a empreses i el professorat. L'alcalde Vilar 
va ser molt receptiu a la meva proposta i, sota el meu punt 
de vista, va demostrar tenir una gran visió de futur.

En deu anys hem passat de fer alguns cursos de patrimoni i 
de formació del professorat a ser una organització amb 
150 col·laboradors que genera permanentment llocs de 
treball directes i indirectes i que ajuda decididament els 
emprenedors i els aturats a reubicar-se en el circuït 
productiu. Només el 2012 vam generar un milió dos-cents 
mil euros en crèdits per a emprenedors, majoritàriament 
de l'Institut Català de Finances. Quan un alumne a acaba 
la seva formació amb nosaltres, intentem no desvincular-
nos d'ell fins que no té feina.

Els més importants són la Càtedra Jean Monnet, de Dret 
Constitucional Europeu, l'Aula d'Empreses, que agrupa 
prop de dues mil i l'Aula Permanent d'Educació. Després 
n'hi ha d'altres que encara han de tenir molt més 
recorregut, com ara l'Aula de Ciències Socials, la de 
Música Moderna i Tradicional, la de Diversitat, Mediació i 
Participació, la de Llengües, etc.. Així fins a les 21 aules 
que actualment té la FUMH

Em sento especialment satisfet de l'Aula de la Universitat 
a l'Abast. Sempre he dit que és la part de la FUMH que més 
sentit dóna a la feina en la qual em vaig implicar, perquè 
aporta coneixement a tothom sense distinció. Mentre jo 
sigui el director de la FUMH, l'AUA mai deixarà d'existir.

Hi ha una coordinadora territorial a Granollers i Barcelona i 
un altre coordinador a les Franqueses del Vallès.

Un dels vostres segells és la col·laboració amb diferents 
entitats, universitats, empreses i ajuntaments. Creus que 
el futur universitari passa per una col·laboració público-
privada? 

Què creus que ha aportat la Fundació als garriguencs i 
garriguenques?

Quins objectius us heu marcat pels propers 10 anys?

El dia 30 heu organitzat un acte commemoratiu. En què 
consistirà? 

N'estic convençut. Igual pel que fa a la sanitat i la cultura. Entre 
altres raons, perquè la iniciativa pública no pot donar resposta 
tota sola als requeriments de la societat en cap d'aquests 
àmbits. De tota manera, crec que el millor escenari en els 
serveis bàsics és la col·laboració entre la iniciativa pública i la 
iniciativa privada sense ànim de lucre.

En primer lloc, llocs de treball i, a molts establiments, 
ingressos econòmics. També, orgull pel patrimoni local i desig 
de coneixement.

Els propers anys volem impulsar molt especialment l'Aula 
d'Estudiants Estrangers, que també ha de ser una font 
important de recursos i de llocs de treball per a la Garriga, i ha 
de contribuir a situar el nostre municipi en el mapa universitari 
europeu, tal com ara fa la Càtedra Jean Monnet.
Això ha d'anar acompanyat d'un creixement encara més gran 
de l'Aula d'Empreses i de l'Aula d'Emprenedors. Hem 
d'impulsar molt més la recerca i la transferència del 
coneixement a les organitzacions, i hem d'oferir encara més 
postgraus amb universitats col·laboradores, com la de Vic i la 
de Girona. L'Ateneu Universitari, hauria de ser el complement 
necessari per a l'AUA.

L'acte commemoratiu del dia 30, presidit per l'alcaldessa de la 
Garriga, consistirà en un repàs en públic dels aspectes de la 
Fundació que encara no es coneixen prou a la Garriga i, molt 
especialment, una explicació de cap a on vol anar la FUMH en 
els propers anys. Em fa especial il·lusió presentar en públic les 
persones que han d'encapçalar la FUMH en el futur. Joves 
brillants d'entre 28 i 40 anys, acompanyats de professors de 
prestigi com la Dra. Teresa Forcades, la professora Montserrat 
Nebrera i la dibuixant Pilarin Bayés que comencen ara ja a 
impartir els seus cursos a les diverses seus de la nostra 
Fundació Universitària. Com deia el pensador italià Carlo 
Dossi, "els bojos obren els camins que més tard recorren els 
savis". A partir d'ara, a la FUMH comença  l'hora dels savis.




