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L’Ajuntament de la Garriga ha recollit 
més de 500 imatges relacionades amb 
la vida al poble fins als anys 60 del segle 
XX. Les fotografies passaran a formar 
part d’un arxiu dedicat a la Garriga rural. 
També es preveu que puguin servir per 
il·lustrar un llibre i un audiovisual sobre 
la història del poble. La recollida, a l’àrea 
de Patrimoni, se seguirà fent durant els 
propers mesos.

Moltes gràcies

Asunción Oliveras, Salvador Borrell, 
Jordi Castells, Pere Espinasa, Salut 
Miró, Mercè Partegàs, Carme Ginesta, 
Jaume Aspa, Santi Bartrons, Carme 
Dameson, Martí Llimargas, Fernanda 
Pascual, Joaquim Rusiñol, Eulàlia 
Boix, Marga Soler, Albert Roca, Joan 
Cruells, Ma Teresa Mas, Pere Iglesias, 
Carme Aspa, Conxita Llimargas, Carlos 
de Buen, Josep Ma Oller, Jordi Calvet, 
Isabel Mañosa, Lluís Cuspinera, Pilar 
i Pere Forcada, Lluís Olivé, Carme 
Casulà, Vanesa Ruz, Jaume Oliver, 
Maria Julià, Ma Aurora Oliveras, Joan 
Pedret i Josep Mas.

El butlletí municipal El Garric és una publicació mensual de distribució gratuïta que 
edita l´Ajuntament de la Garriga.
Podeu trobar-lo a equipaments municipals, forns, benzineres i llibreries. Si el voleu 
rebre a casa podeu enviar un correu electrònic a oac@ajlagarriga.cat
Redacció, fotografia i coordinació: Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació 
de la Garriga (OAMC) - Sara Riera i Berta Florés
Consell d´Administració de l´OAMC
3000 exemplars. Dipòsit legal: B-11655-07 - Impressió: www.print-makers.com
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L’Ajuntament contracta 14 persones a través dels Plans d’Ocupació
El programa s’ha adreçat a població aturada i tindrà una durada de sis mesos 

n total de 14 persones de la Garriga han estat 
seleccionades per participar als Plans d’Ocupació 

Municipal 2013, que comencen aquest mes de maig.  
Aquests plans, convocats durant el mes d’abril, s’han 
adreçat a població aturada del municipi que, mitjançant una 
contractació laboral, durà a terme actuacions de caràcter 
temporal i d’interès general i social a la Garriga. Un altre 
dels objectius del programa és que les persones participants 
adquireixin experiència professional i millorin la seva 
ocupabilitat. 
Durant els propers sis mesos, les persones beneficiàries dels 
Plans d’Ocupació Municipal treballaran en l’arranjament de 
les casetes de l’Escola Puiggraciós,  el desbrossament i la 
neteja de la via pública, la fusteria, l’alfabetització d’adults i 
en tasques d’administració i relacionades amb la Societat de 
Coneixement.

Els Plans d’Ocupació Municipal estan contemplats al 
pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013 i compten 
amb una partida de 100.000 euros. Segons l’alcaldessa, 
Meritxell Budó, aquest pla d’ocupació “té un triple vessant 
(laboral, formatiu i social) que fa que sigui de gran importància 
per a les 14 persones que en formaran part, alhora que 
referma el compromís de l’equip de govern amb la creació 
d’ocupació o la millora contínua del nostre poble amb petites 
obres que milloraran la qualitat de vida de les persones en el 
seu dia a dia”. 
D’altra banda, el Consistori també ha dut a terme un Programa 
de col·laboració social, cofinançat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), en què nou veïns i veïnes de la Garriga 
han participat en projectes amb finalitats socials i han rebut 
una formació professionalitzadora que els permetrà, també, 
millorar el seu perfil professional. 

L´opinió dels grups polítics

CiU: “Aquests plans d’ocupació refermen el compromís de l’equip de govern amb la creació d’ocupació o la millora 
contínua del nostre poble amb petites obres que milloraran la qualitat de vida de les persones en el seu dia a dia”
Acord: “Seguim avançant per crear ocupació a pesar de la situació econòmica dramàtica que ens envolta. Cal crear 
les condicions necessàries per combatre l’atur, des de la iniciativa pública, com aquesta, i sobretot ajudant també a 
la iniciativa privada per crear llocs de treball”
PSC: “Aquests plans arriben amb un any d’endarreriment. Ja vam fer la proposta als pressupostos 2012 per afegir 
aquesta mesura. Eren necessaris per ajudar les famílies garriguenques”
SI: “Celebrem aquesta iniciativa per cobrir 14 places, esperem que aquestes siguin prioritàriament per ciutadans de 
la Garriga, però tots coneixem la poca efectivitat dels Plans d’Ocupació de cara a la reinserció dels grups d’exclusió 
al món laboral. També pensem que encara queda molta feina a fer per tal que els tràmits urbanístics /burocràtics amb 
el nostre ajuntament siguin més ràpids per fomentar l’activitat econòmica local, verdader motor de la creació de llocs 
de treball”
ICV: “Els plans d’ocupació sempre són benvinguts però no són l’única solució a l’atur local. Cal una aposta perquè el 
servei local d’ocupació esdevingui una eina activa que permeti als garriguencs i garriguenques assabentar-se de tota 
l’oferta laboral generada al nostre entorn”
PP: “Això ens fa reflexionar que el nostre  Ajuntament  no és l’INEM i l’única administració que ens ha de treure de 
la crisi és la Generalitat de Catalunya que està més pendent de l’independentisme que de fer-nos sortir de la crisi”
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 n total de 77 persones inscrites
 al Servei Local d’Ocupació 

(SLO) de la Garriga han trobat feina 
durant el primer trimestre del 2013. 
D’aquests 77 veïns i veïnes, n’hi ha 
16 que han trobat un lloc de treball 
gràcies a les ofertes directament 
gestionades des del SLO, i 61 que han 
aconseguit feina per altres vies però 
amb l’assessorament que s’ofereix 
des del servei. 
El SLO es troba ubicat a l’Ajuntament 

i ofereix recursos a la població que 
està a l’atur o necessita suport i 
acompanyament sobre temes relacionats 
amb el mercat de treball. Actualment 
hi ha 693 persones inscrites, que 
reben l’orientació de professionals 
especialitzats en ocupació. A través 
del Club de Feina, es fa un seguiment 
sistemàtic de les persones que cerquen 
de feina i s’atenen les seves demandes, 
tot oferint informació i orientació en la 
recerca de feina.

Una de les prioritats a l’hora d’assessorar 
la gent a trobar feina és la millora del 
perfil professional. En aquest sentit, el 
SLO ofereix formacions específiques 
i assessoraments per millorar el 
currículum, preparar entrevistes de feina i 
reforçar algunes competències clau, com 
per exemple les habilitats comunicatives. 
També es treballa perquè les persones 
inscrites tinguin accés a un major nombre 
d’ofertes i perquè coneguin nous canals 
per trobar feina.
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El Servei Local d’Ocupació ofereix orientació en la recerca de feina
Durant el 1r trimestre han trobat feina 77 persones inscrites al servei

Tallers pràctics
El SLO engegarà, durant el mes 
de juny, un cicle de tallers per la 
recerca de feina. La programació 
inclourà sessions dedicades 
a  tècniques de comunicació i 
de motivació per trobar feina, 
a l’elaboració d’un currículum 
per competències, als canals de 
recerca d’ofertes i a consells per 
afrontar una entrevista. 
Entre els canals per cercar ofertes 
de feina destaquen els webs del 
Servei d’Ocupació de Catalunya 
(www.oficinadetreball.cat), Feina 
Activa (https://feinaactiva.gencat.
cat) i el Servei Local d’Ocupació 
(www.diba.cat/slo).

Inscriure’s de seguida, la millor opció
A la Garriga la taxa d’atur és del 15%

Des del SLO es recomana a la 
població aturada inscriure’s el 
més aviat possible després d’un 
acomiadament o de la finalització 
d’un contracte, ja que d’aquesta 
manera es guanya temps a l’hora 
de cercar noves ofertes de feina i 
oportunitats.  

El SLO es troba a la planta -1 de 
l’Ajuntament i l’horari d’atenció al 
públic és de dilluns a divendres de 
9 a 14 hores, i els dilluns a la tarda 
de 16.30 a 18 hores. També s’hi 
pot contactar trucant al 93 860 50 
50 (ext. 1631 i 1632). 

La taxa d’atur a la Garriga el 
passat mes de març va ser del 
15%, uns punts per sota de la 
mitjana comarcal, que és del 
18%. Al municipi, els sectors més 
afectats per la crisi són els de la 
construcció, el tèxtil i el moble. 
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Recursos per facilitar l’entrada de joves al món laboral 
Segueix endavant el projecte per fomentar l’ocupació juvenil

omentar l’ocupació i les possibilitats 
de trobar feina entre la població 

més joves és una de les línies d’actuació 
de l’Ajuntament que, a través de l’Àrea 
de Joventut, treballa per oferir recursos 
i serveis a nois i noies de la Garriga. En 
aquests sentit, des del Punt d´Informació 
Juvenil es duu a terme una programació 
específica de cursos i tallers de formació 
que permeten a les persones participants 
tenir un primer contacte amb una professió, 
conèixer el món laboral i adquirir experiència 
mitjançant un període de pràctiques.

Curs de cangurs
Un dels cursos que ha tingut una més 
bona acollida és el curs de cangurs, que 
va finalitzar el passat 7 d’abril. Aquest 

curs consta de 8 classes teòriques, 4 
hores de pràctiques amb primera infància 
a Les Caliues i 8 hores de pràctiques a 
la ludoteca municipal que es va celebrar 
per Setmana Santa. La ludoteca la van 
organitzar els nois i noies participants a 
l’Auditori de l’Escola de Música, on van 
crear diversos espais per als infants. 
Pel que fa a la ludoteca es vol agrair la 
col·laboració de l´AMPA de les Caliues. 

Curs de cambrers
I, aquesta primavera, s’ha iniciat el curs 
de cambrers, adreçat a joves que vulguin 
formar-se el món de la restauració. El curs, 
que es va celebrar per primera vegada 
l’any passat, compta amb 7 sessions 
teòriques i 10 hores de pràctiques a 

diferents establiments de la Garriga. 
També són propostes formatives per a 
joves el curs de monitors de lleure, que 
va començar el mes passat i que permet 
obtenir una titulació oficial, i el curs 
d’atenció al públic, que es va fer a la tardor. 

Coordinació amb el SLO
A més de les accions formatives, el 
projecte d’ocupació per a joves també 
inclou un servei d’atenció directa, amb 
assessorament sobre com trobar feina 
aquí i a l’estranger, informació sobre 
beques i ajuts o xerrades específiques. 
Des del Servei de Joventut també es 
deriven nois i noies al Servei Local 
d’Ocupació (SLO) i es fa el seguiment del 
seu procés de recerca d’un lloc de feina.

F

‘L’hort a casa’,  nova proposta de l’EME 
Arrenquen els cursos per a adults del 3r trimestre
L’Escola Municipal d’Educació (EME) 
engega nous cursos de formació per 
a persones adultes. Aquest trimestre, 
com a novetat, arriba el curs ‘L’hort 
a casa’, pensat per aprendre a crear 
horts en espais domèstics reduïts, 
com terrasses o balcons, i gaudir de 
productes hortícoles a la pròpia llar. 
El curs començarà el 7 de maig, es 
farà els dimarts de 9.30 a 11.30 hores 
i acabarà l’11 de juny. Les persones 
participants aprendran tècniques de 
preparació de substrats, reg i elecció 

de varietats.
Altres propostes de la programació 
trimestral són els cursos ‘Fem 
espelmes’, ‘Fem sabons naturals’ 
i ‘Decoupage i scrapbooking’, on 
s’aprendran tècniques decoratives 
amb paper. Així mateix, també 
s’obren les inscripcions als cursos 
d’anglès, que es reparteixen en tres 
nivells: elementary, pre-intermadiate 
with conversation and intermediate 
with conversation. Més informació a 
lagarriga.cat.

Visita al Tros 
Alumnes de 6è de l’escola 
Puiggraciós van visitar dilluns 22 
d’abril l’hort municipal El Tros. 
Durant la visita, els nens i nenes 
van treballar vocabulari relacionat 
amb els horts i van poder conèixer 
les eines que s’hi fan servir, les 
plantes que s’hi cultiven, etc. 
L’hort municipal comunitari El 
Tros es troba ubicat al carrer de 
Can Torre de la Riba, al barri de 
Queralt. Qui estigui interessat 
en aquest projecte pot adreçar-
se a l’àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament o bé mediambient@
ajlagarriga.cat.
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L’Escola Municipal d’Educació 
(EME) organitza el proper 24 de maig 
una concentració d’astronomia. Es 
farà a partir de les 22 h a la plaça 
de l’Església i anirà a càrrec de 
membres de l’entitat cultural Amics de 
la Ciència, un dels quals és professor 
col·laborador del centre educatiu.
L’entitat portarà tres telescopis. Un 
d’ells servirà per mirar la lluna i anirà 
connectat a un canó que projectarà la 
imatge del telescopi en una pantalla. 
Els altres dos, serviran per observar 
directament el planeta Júpiter. La 
jornada, a més de divulgativa, vol ser 
un punt de trobada per als amants de 
l’astronomia i per tant des de l’entitat 
es fa una crida perquè tota aquella 
gent que tingui telescopi, el dugui 

per fer caliu”. Des de l’organitzavió 
s’avisa que “si la meteorologia no 
permet fer la observació aquell dia 
es passaria al següent dissabte i si 
aquest dia també fa mal temps, ja es 
posaria una altra data en funció de la 
lluna plena”.
L’activitat, que serà gratuïta, durarà 
un parell d’hores.
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20 anys organitzant activitats per a les escoles 
Complementen així l’oferta formativa

a 20 anys que l’Ajuntament 
organitza, cada curs, més d’un 

centenar d’activitats per a les escoles 
per tal de complementar l’oferta 
formativa dels centres del municipi.
Sota el nom de Programa d’Activitats 
Culturals a les Escoles, cada curs, 
s’ofereixen 3 activitats per cada nivell 
educatiu, de teatre, música, cinema i arts 
plàstiques, finançat per l’Ajuntament de la 
Garriga i l’aportació que fan les famílies, 
mitjançant una quota de 8,5 euros per 
alumne. Al projecte hi participa alumnat 
de P3 a 6è de les escoles Els Pinetons, 
Giroi, Puiggraciós, Tagamanent i Sant 
Lluís Gonçaga. En total, aquest curs, 
s’han programat 12 sessions de teatre, 
7 sessions d’espectacles musicals, 2 
sessions de cinema i 72 sessions de 
tallers d’arts plàstiques.

Dins aquest programa, el passat mes 
d’abril, per exemple, alumnes de 
cicle mitjà van assistir a l’espectacle 
de teatre anglès Pirate Island, de la 
companyia Blue Mango theatre, i els 
de cicle superior van poder gaudir amb 
l’espectacle Compte amb el conte!, a 
càrrec del grup dels Dofins de l’Escoleta 
de Teatre, dirigit per Joan Monells. I 
aquest mes de maig, els alumnes de 
parvulari i cicle inicial podran veure 
l’obra de teatre Els petits més grans, a 
càrrec d’Artristras, i els alumnes de cicle 
mitjà veuran la pel.lícula Kérity i la casa 
dels contes. 
Pel que fa als tallers d’arts plàstiques, 
enguany, tots els alumnes han realitzat 
una activitat per treballar amb diferents 
tècniques les obres del Mitjó i Núvol i 
cadira, de l’artista Antoni Tàpies. 

Dia de l’Ensenyament
Les  AMPA dels centres d’ensenya- 
ment públic de la Garriga i el Figaró 
han preparat una festa conjunta 
pel proper 5 de maig. D’aquesta 
manera “volen retre homenatge 
al valor de l’ensenyament públic 
malgrat les nombroses retallades i 
dificultats”.  Els tallers i activitats es 
faran a partir de les 10 h la plaça de 
Can Dachs.

També des de les Ampa es farà el 
proper 19 de maig la V edició de la  
Fira d’intercanvi de llibres, joguines, 
roba i material escolar. La iniciativa 
vol potenciar “l’intercanvi d’objectes 
en bon estat i que ja no s’utilitzen 
per tal que altres persones sí que 
els puguin utilitzar”. La fira es farà 
a la plaça de Can Dachs a partir de 
les 11 h.

Portes obertes 

Durant aquest mes de maig 
diferents centres del nostre 
municipi organitzen les seves 
jornades de portes obertes. 
A l’agenda del butlletí i al web 
municipal podeu trobar-ne els 
horaris. 

L’EME organitza una concentració d’astronomia
Tres telescopis permetran observar la lluna i Júpiter

Curs de Nebrera 
La Fundació Universitària Martí 
l’Humà organitza durant aquest 
mes de maig el curs Poder i 
lideratge com a missatges del 
cinema de masses. Les sessions, 
que tindran caire divulgatiu, 
aniran a càrrec de Montserrat 
Nebrera. 
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’Escola Municipal d’Art i Disseny 
(EMAD) celebra el seus 25 anys 

d’història tot fent una mirada al seu passat, 
ensenyant el seu present i encarant el futur. 
L’activitat central d’aquest 25è aniversari 
arribarà el dia 10 de maig a la tarda, 
amb un acte institucional que comptarà 
amb la presència de representants 
polítics municipals, professorat, alumnes i 
exalumnes de tots aquests anys.

Activitats
L’acte tindrà lloc el dia 10 de maig a les 
18 hores a la Sala de Plens, on també es 
presentarà una placa commemorativa que 
es penjarà a l’escola i es donarà a conèixer 
la substitució dels dos cicles de la família 
del Disseny Gràfic per dos nous cicles 
de Gràfic Interactiva. El mateix dia 10 de 
maig, però a les 19 hores, s’inaugurarà 
una exposició dedicada als 25 anys de 
l’EMAD a la Sala Andreu Dameson.
També dins el programa d’activitats dels 
25 anys, l’EMAD protagonitzarà una 
exposició a Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts, a Granollers, que es podrà visitar del 
8 al 18 de maig. Així mateix, el passat 18 
d’abril el centre va participar a la I Jornada 

d’Art i Disseny: de l’escola a l’empresa, 
que va tenir lloc al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB). 

Una mica d’història
L’EMAD va néixer el 1988 a l’edifici del 
carrer Can Xic Corder, on s’impartien 
tallers per a nens i nenes i monogràfics 
de dibuix, pintura i ceràmica. L’any 1991, 
i sota la direcció de la Fina Bernad i d’en 
Jaume Guardis, es va decidir iniciar 
ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny.  
El curs 1999-2000, l’EMAD va implantar 
dos cicles formatius de grau mitjà 
(Ebenisteria Artística i Art Final en 
Disseny gràfic) i dos cicles formatius 
de grau superior (Mobiliari i Gràfica 
Publicitària). L’escola, que havia passat 
a  ocupar l’edifici del núm. 14 del carrer 
de Sant Francesc, també va ampliar la 
seva oferta formativa amb monogràfics 
i tallers. Finalment es va traslladar a la 
seva seu actual, al carrer Negociant 
núm. 79. Al llarg d’aquests 25 anys 
han passat per l’escola més de 7.000 
alumnes i l’EMAD ha participat en moltes 
dels esdeveniments que se celebren a la 
Garriga.

L’EMAD festeja els seus 25 anys d’història
El centre va néixer el 1988 a l’edifici del carrer de Can Xic Corder

Inscripcions pels Casals d’Estiu

Les inscripcions als diferents casals 
d’estiu es faran durant el mes de 
maig. Els dies 27 i 28 de maig es 
preveu fer les del Casal d’estiu i el 
Prequercus. Aquests dos casals 
municipals es faran aquesta any a 
l’escola Giroi. Per a més informació 
cal adreçar-se a la Regidoria 
d’Educació o assistir a les reunions 
informatives del 25 de maig a les 20 
i a les 19.30h respectivament.
Pel que fa al Quercus, que es 
porta a terme al pavelló de Can 
Noguera, les inscripcions es podran 
fer a través de la web municipal o a 
l’àrea d’Esports fins al 3 de maig. El 
sorteig es farà el 22 de maig.

Exposició i xerrades ‘Fusta i moble 2013’
Treballs d’ebenisteria i mobiliari en una mostra conjunta
La Garriga celebra, aquest mes de 
maig, el cicle Fusta i moble 2013. Una 
de les activitats d’aquestes jornades 
arribarà el dia 10 de maig amb una 
mostra conjunta de l’EMAD, l’EME i 
el Vil·la Romana, que s’inaugurarà 
a les 19 hores a la Sala Andreu 
Dameson. La mostra, oberta fins al 
dia 19,  presentarà treballs de l’EMAD 
i de la seva història, així com treballs 
d’ebenisteria i mobiliari dels tres 
centres on s’imparteixen estudis de 

la fusta a la Garriga. Altres activitats 
seran el concurs Pensar el Mobiliari 
del Futur 2013, adreçat a estudiants 
de centres de formació professional 
i batxillerat artístic i a escoles d’art i 
disseny. L’objectiu del concurs, que 
en aquesta 12a edició se centra en 
el moble auxiliar, és aportar noves 
idees i nous valors en el disseny de 
mobles. La programació completa 
del cicle Fusta i moble 2013 es pot 
consultar al web municipal. 

Nou projecte d’ACADA

L’alumnat del projecte ACADA de 
la Garriga va lliurar, dimecres 17 
d’abril a la tarda, unes peces de 
fusta a l’Associació de Disminuïts 
Psíquics i Físics Els Dofins. 
Les peces han estat creades 
especialment per a l’escenografia 
de l’espectacle que preparen el 
Dofins amb l’Escoleta del Teatre. 
L’acte d’entrega es va fer al Teatre 
de la Garriga, on els Dofins van 
representar un fragment de l’obra 
en què estan treballant.  
L’ACADA és un projecte d’adequació 
curricular adreçat a alumnes de 4t 
d’ESO que permet que els nois i noies 
amb dificultats d’adaptació escolar 
puguin compaginar l’ensenyament que 
fan als centres docents amb diferents 
tallers pràctics que es realitzen a 
l’Escola Municipal d’Educació. El 
projecte va néixer a la Garriga fa 15 
anys i va ser una proposta pionera 
en el món de l’ensenyament. Cada 
any, el projecte ACADA, duu a 
terme un taller solidari que, aquest 
any, ha consistit a elaborar peces de 
fusta per a l’espectacle teatral dels 
Dofins.

GARRIC 114.indd   7 01/05/13   21:14



8
El Garric

Núm. 114  . maig 2013

N o t í c i e s

Amb la voluntat d’arribar a un públic 
ampli i “nu de prejudicis literaris” i 
fer sentir tant autors clàssics com 
noves generacions poètiques, el 
Festival Primavera Poètica enfila la 
seva 9a edició. El cicle se celebrarà 
els divendres, dissabtes i diumenges 
d’aquest mes en diferents espais. 

Aquest any commemorarà el centenari 
de Salvador Espriu a través de la música 
del cantautor Dídac Rocher; recordarà 
Vicent Estellés amb motiu dels 20 anys 
de la seva mort i reivindicarà l’obra de 
la poeta i escriptora Joana Raspall. 
Gràcies a la col·laboració del col·lectiu 
La Bordalla, el dia 3 de maig el públic 
gaudirà d’un segon cercatasques 
poètic amb la Núria Martínez Vernis, 
Martí Sales, Eduard Carmona i Andriy 
Antonovskiy. I l’endemà, 4 de maig, 
les cantautores Ivette Nadal i Meritxell 
Gené –programades dins el Festival 
Terra de Sons– interpretaran poemes 
propis i aliens en un concert gairebé 
íntim a la capella de Santa Maria del 
Camí. I de la capella, a l’església de 
la Doma, on el poeta i actor Elies 
Barberà llegirà els seus versos. 
La programació completa del 
Primavera Poètica es pot consultar 
a l’agenda d’aquest butlletí i al web 
www.primaverapoètica.com.  

El 2n Festival de Jazz aterra a la Garriga 
El cicle combinarà músics emergents i noms consagrats

’associació Amics del Jazz organitza, 
del 11 de maig al 8 de juny, el 

Festival de Jazz de la Garriga. Amb 
aquesta iniciativa, que arriba a la segona 
edició, l’entitat portarà al municipi una 
programació diversa i original que 
permetrà escoltar i gaudir de músics 
emergents i de joies del jazz. 
Enrique Oliver i Jaume Llombart 
inauguraran el festival amb un duet íntim 
sobre música de Duke Ellington. També 
destaquen noms consagrats com Giula 
Valle, que ha tocat als festivals mes 
importants d’Europa, o el grup Jazz 
Machín, liderat per Celesta Alias, que 
acompanyada per musics de primera 
línia passarà pel filtre del jazz les cançons 
d’Antonio Machín.  

El Festival de Jazz comptarà, alhora, amb 
grans formacions i aquest any portarà a 
la Garriga dues Big bands:  la Birt of the 
cool triubut, que entusiasmarà els amants 
del jazz mes clàssic amb un revisió del 
mític disc Birth of the cool, i la Free Art 
Ensemble, que se situa a la cruïlla entre 
el Free Jazz i el flamenc en un espectacle 
que no deixarà indiferent ningú.
La programació inclourà activitats 
paral·leles, com són un Taller d’iniciació al 
jazz i a la música moderna, una master 
class amb músics de primera línia o 
un assaig obert on es podran conèixer 
les interioritats d’una Big Band. Més 
informació a festival.amicsdeljazz.cat i 
als perfils d’Amics del Jazz de Twitter (@
amicsdeljazz) i Facebook.

Llibres i roses 
La Garriga va sortir al carrer per 
celebrar una diada de Sant Jordi 
assolellada i farcida d’activitats per a 
tots els públics. Les paradetes de llibres 
i roses, situades a la plaça de Can 
Dachs, van atraure el públic durant tot 
el dia, però sobretot a la tarda, quan la 
plaça era plena de gom a gom. Entre 
els llibres més venuts figuraven Victus, 
d’Albert Sánchez Piñol, i Brúixoles que 
busquen somriures perduts, d’Albert 
Espinosa. Pel que fa als llibres locals, 
els més comprats van ser La Doma, 
retaule dels garriguencs, de la Garriga 
Secreta, i el recull de contes El dia que 
van abaixar els sous, d’Hermínia Mas. 
La jornada va incloure l’actuació 
de Mainasons, seguida pels més 
petits, així com també l’espectacle 
Contes del món i l’obra Espectres 
de Shakesperare, que representava 
Nats Teatre a la Doma, entre d’altres 
activitats. 

Un maig ple de teatre
L’obra Espectres de Shakespeare, de 
Nats Teatre, es representarà finalment 
els dies 4 i 5 de maig a la Doma, 
després que l’actuació (prevista pels 
dies 27 i 28 d’abril) es posposés per 
causa de la pluja. D’altra banda, el 
Teatre de La Garriga acollirà dissabte 
11 de maig a les 20.30 hores l’obra 
Afterplay, protagonitzada pels actors 
Pep Ferrer i Fina Rius. L’obra, del 
dramaturg irlandès, Brian Friel, 
representa un duet agredolç de la 
vida sense contrapartida, una trobada 
fortuïta d dos personatges de dues 
obres diferents de Txèkhov. 
I aquest mes també puja a l’escenari 
del Teatre el Grup de Teatre l’Esplai, 
que el 19 de maig a les 19 hores 
interpretarà l’obra Un fanàtic del Barça. 
Finalment diumenge 26 a les 11 hores 
serà el torn de Desastrosus Cirkus, 
que oferiran un espectacle de teatre 
de carrer just al Passeig, just a davant 
del Teatre. 

9a edició del Festival Primavera Poètica 2013
La poesia d’ Espriu i  Estellés, present al cicle
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Les reunions sobre la creació d’un 
nou skate park al municipi segueixen 
endavant. El projecte és fruit de les 
peticions d’un col·lectiu de riders 
de la Garriga, que s’han posat en 
contacte amb l’Ajuntament per 
demanar que es renovi l’skate park 
actual. De moment, el col·lectiu s’ha 
reunit amb l’equip de govern i, a partir 
d’ara, s’està treballant en un grup 
de treball per intentar adequar la 
petició ciutadana amb les possibilitats 
existents. 
Durant el mes d’abril s’han dut a 

terme reunions de treball per parlar 
de la possible ubicació del projecte, 
així com dels condicionants tècnics 
i del pressupost. Per ara, s’estudia 
ubicar l’skate park a Ca n’Illa, on es 
vol crear una zona de lleure. L’actual 
skate park  es troba al polígon 
Congost, en una àrea molt allunyada 
i de difícil accés. Apropant-lo i fent-lo 
més accessible es vol afavorir que 
l’skate park també sigui un espai 
per als joves que circulen en patinet 
i, d’aquesta manera, millorar la 
seguretat a les places del poble. 

Col·laboració per tasques forestals  
L’ADF neteja una àrea dels Tremolencs

’Ajuntament i l’Agrupació de 
Defensa Forestal (ADF) han iniciat 

una col·laboració per netejar les zones 
forestals municipals. El passat 20 de 
d’abril, un grup de 20 voluntaris de 
l’ADF van celebrar una jornada pràctica 
i de formació a una àrea forestal situada 
als Tremolencs. Durant tot un matí, 
els voluntaris van desbrossar l’espai i 
van rebaixar el combustible de la zona 

boscosa amb l’objectiu de minimitzar 
els efectes en cas de foc forestal.
L’ADF ha brindat la seva col·laboració 
a l’Ajuntament, que s’hi havia posat en 
contacte per demanar a l’entitat que, en 
les seves tasques, tingués en compte 
les àrees forestals del municipi, ja que 
aquest 2013 el consistori no ha rebut 
cap subvenció per fer-ne la neteja i el 
manteniment. 

Ple de maig
1. Aprovació de les modificacions de les Bases 
específiques per a subvencions esportives. 15 
vots a favor (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 S.I., 2 
PSC-PM, i 1 PP) i  2 abstencions (ICV-EUiA-E)
2.  Aprovació de la modificació de les Bases 
específiques de les subvencions de Joventut. 
13 vots a favor (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 PSC-
PM, i 1 PP), 2 abstencions (S.I. ) i 2 vots en 
contra (ICV-EUiA-E).
3. Sol·licitud d’autorització al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
per a l’adaptació a la LOE dels cicles formatius 
d’Arts Plàstiques i Disseny, de l’especialitat 
Gràfica, de l’Escola Municipal d’Art i Disseny 
(EMAD) de la Garriga. Unanimitat
4. Aprovació dels preus públics de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny, per al curs 2013/14.  
15 vots a favor (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 S.I., 2 
ICV-EUiA-E i 1 PP) i  2 abstencions (PSC-PM).
5. Aprovació de l’expedient, disposició de 
la despesa i dels plecs de prescripcions 
tècniques i de clàusules administratives 
particulars reguladores del contracte de gestió 
indirecta de l’explotació, sota la modalitat de 
concessió, de l’Escola Bressol Municipal “Les 
Caliues”.  Unanimitat. 
6. Aprovació dels preus públics de la Lliga 
d’estiu de futbol sala  i de la Lliga de futbol 7. 
Unanimitat.
7. Aprovació de la revisió de preus del servei 
públic de recollida i transport d’escombraries 
i recollida i neteja del mercat setmanal de la 
Garriga. Unanimitat.
8. Aprovació de la rectificació anual de 
l’inventari municipal general a  31 de desembre 
de 2012 . 15 vots a favor (7 CiU, 3 ACORD-
AM, 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E i 1 PP), i 2 
abstencions (S.I.,).
9. Aprovació de l’adhesió al conveni de 
col·laboració entre el Consorci LOCALRET i 
la Diputació de Barcelona per a la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions 
de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades. 
Unanimitat. 
10. Aprovació de l’expedient de baixes de drets 
reconeguts d’exercicis tancats.  13 vots a favor 
(7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 PSC-PM, i 1 PP) i 4 
abstencions (2 S.I., 2 ICV-EUiA-E).
11. Donar compte  de l’avaluació del compli-
ment anual del pla de sanejament financers, 
en aplicació del reial decret llei 5/2009 
corresponent a l’exercici econòmic del 2012.
12. Donar compte de l’informe d’intervenció 
i tresoreria municipal relatiu al compliment de 
la llei 15/2010 de mesures de lluita contra la 
morositat a 31 de març de 2013.
13. Donar compte de l’estat d’execució del 
pressupost general a 31 de març de 2013.
Més informació a lagarriga.cat

Grup de treball per a la renovació de l’skate park
S’estudia ubicar unes noves instal·lacions a Ca n’Illa

Serrano deixa el càrrec
Al Ple 24 d’abril, Sergi Serrano va presentar 
la seva renúncia al càrrec de regidor del 
grup municipal Solidaritat catalana per 
la independència (SI). A partir del proper 
Plenari, el seu lloc l’ocuparà Xavier Bernaldo, 
veí de la Garriga des del 2006 i empresari de 
professió, que passarà a ser el número 2 del 
grup al costat del regidor Josep Oliveres.
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L’Ajuntament de la Garriga fa un 
a crida entre estudiants que hagin 
fet, en els últims anys, treballs de 
recerca de batxillerat relacionats 
amb la Garriga. 
L’objectiu és poder fer difusió 
d’aquests projectes a través del 

web del Centre de Documentació 
Històrica de la Garriga (www.
lagarriga.cat/cdh), un portal que 
ofereix recursos per conèixer, 
investigar i estudiar el municipi. És 
per això que es demana que les 
persones que hagin dut a terme 
un treball de recerca sobre la 
Garriga es posin en contacte amb 
l’Àrea de Patrimoni de l’Ajuntament 
(patrimoni@ajlagarriga.cat).
Així mateix, també es convida 
el professorat dels centres de la 
Garriga a fer arribar al Centre de 
Documentació Històrica qualsevol 
tipus de material didàctic (activitats, 
fitxes de treball, dossiers...) 
relacionat amb l’estudi del poble. 

Projecte de cooperació a Mèxic 
La iniciativa compta amb una subvenció municipal

’entitat la Garriga Societat Civil 
col·labora amb un programa per 

protegir el territori i la cultura de la 
Montaña de Guerrero, al sud de Mèxic. 
Per donar suport a aquesta iniciativa, 
l’any 2012 l’entitat va rebre una de 
les subvencions per a projectes de 
cooperació al desenvolupament 
i solidaritat de l’Ajuntament de la 
Garriga, que tot just ara es tornen a 
convocar. La dotació econòmica de 
l’Ajuntament va ser de 11.839,35 
euros, provinents del 0,8% del 
pressupost municipal.
El projecte en què participa la Garriga 
Societat Civil l’impulsa un centre 
d’estudis anomenat Kahua Sisiki i 

integrat per un grup interdisciplinari 
d’indígenes i mestissos de la zona, 
llicenciats en universitat públiques del 
país. Des de l’any 1999, i amb una visió 
autogestionària, aquests joves posen 
els seus coneixements i capacitats al 
servei dels pobles Me’phaa, Na savi, 
nahuas i mestissos de la Montaña de 
Guerrero.
La iniciativa pretén impulsar el 
desenvolupament integral, intercultural 
i sostenible d’aquestes comunitats. 
Altres objectius són la formació de 
capital humà i l’acompanyament en 
processos d’organització comunitària 
autogestionada que els permetin 
apropar-se als objectius del mil·lenni. 

Convocatòria de subvencions
El proper 8 de maig finalitza el termini per 
sol·licitar les subvencions a projectes 
de cooperació al desenvolupament i 
solidaritat de l’Ajuntament. Els ajuts els 
pot sol·licitar qualsevol organisme o 
entitat sense afany de lucre que acrediti 
els requisits que consten a les bases 
publicades al web municipal. La dotació 
pressupostaria per a l’exercici 2013 és 
de 54.066,86€. 
La valoració dels projectes la realitza 
el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i la ratifica el Consell 
de Cooperació al Desenvolupament 
i Solidaritat de la Garriga (excepte la 
valoració relacionada amb les activitats 
dutes a terme al municipi, que es fa a 
l’Ajuntament). 
Per a aclariments, les entitats es 
poden adreçar a l’Àrea d’Acció Social, 
Cooperació i Polítiques d’Igualtat (tel. 
93.871.90.95 i pigualtat@ajlagarriga.cat). 

Recerca històrica

Una de les activitats contemplades pel 
projecte La Garriga Rural és l’edició  
d’un llibre d’història general de la 
Garriga. La publicació, prevista per a 
l’any que ve, serà fruit de la investigació 
d’un grup de treball integrat per 
historiadors i historiadores locals. El 
grup, creat recentment, ja s’ha reunit 
diverses vegades a l’Ajuntament i ha 
iniciat la recerca per a l’elaboració dels 
continguts. 

Crida per recopilar treballs de recerca 
Es penjaran a la web del Centre de Documentació Històrica

Obres a la Doma

Durant el mes d’abril s’ha arranjat la 
teulada de l’església de la Doma, on 
s’hi havia fet un forat. Tot i que la Doma 
és propietat del bisbat de Terrassa, 
l’Ajuntament i la parròquia van acordar 
que el consistori es fes càrrec 
d’aquesta intervenció d’urgència. 
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esprés de les informacions 
aparegudes al mitjans de 

comunicació sobre els gossos de la 
Rovira, l’Ajuntament vol aclarir els fets 
i explicar-los al conjunt de la ciutadania.
Arran d’una denúncia efectuada el 
mes de febrer de 2012 en què es 
denunciava el maltractament de gossos 
caçadors al municipi, l’Ajuntament va 
efectuar diverses inspeccions a les 
instal·lacions del Torrent de la Rovira al 
llarg de tot l’any 2012 i els mesos que 
portem d’aquest 2013. En aquestes 
inspeccions es va valorar l’estat dels 
animals i es va comprovar que els 
gossos no presentaven problemes de 
salut, tenien aigua i menjar a l’abast, 
no estaven lligats i comptaven amb 

protecció contra les inclemències 
ambientals. 
Des de l’inici d’aquest procés, la 
prioritat de l’Ajuntament ha estat 
assegurar-se que aquests animals es 
trobessin en un correcte estat de salut. 
És per això que des del consistori es 
va encarregar un informe paral·lel a 
un veterinari col·legiat extern, que va 
confirmar que els animals presentaven 
un correcte estat de salut, estaven 
desparasitats, vacunats i identificats. Sí 
que es van detectar, però, mancances 
estructurals a les instal·lacions, tot i que 
no comportaven un risc greu de salut 
per als animals. 
A partir d’aquí, es va requerir al 
propietari del terreny que iniciés 
els tràmits necessaris per obtenir la 
llicència d’activitats com a requisit previ 
per a la inscripció de les instal·lacions 
al Registre de nuclis zoològics, que 
és competència de l’Àrea de Medi 
Natural del Departament d’Agricultura, 
ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural de la Generalitat.
El passat 7 de juliol, l’Ajuntament 
va atorgar la llicència d’activitats al 
propietari de les instal·lacions, que 

el dia 26 de juliol va iniciar els tràmits 
per a la inscripció al Registre de 
nuclis zoològics. Des d’aquesta data, 
les inspeccions a les instal·lacions 
del Torrent de la Rovira van passar 
a ser competència del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat.
Finalment, el passat 7 de març de 2013, 
el Departament va fer una inspecció 
a les instal·lacions i va requerir al 
propietari l’adequació estructural de les 
instal·lacions a la normativa vigent. 
L’Ajuntament de la Garriga continua fent 
el seguiment, conjuntament amb l’Àrea 
del Medi Natural de la Generalitat, per 
al compliment de la normativa per part 
del propietari de les instal·lacions i, 
alhora, vetllant pel bon estat de salut 
des animals que hi viuen. 
Durant el mes d’abril, en una 
inspecció de l’Àrea de Salut de 
l’Ajuntament, es va poder detectar 
que els propietaris dels gossos estan 
adoptant les mesures correctores de 
les deficiències estructurals que va 
detectar la Generalitat a la inspecció 
del mes de març.
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La Policia Local de la Garriga 
va rebre, el passat 5 d’abril, un 
reconeixement a la seva trajectòria 
durant l’acte de celebració del Dia 
de les Esquadres a la Regió Policial 
Metropolitana Nord.  L’acte va tenir 
lloc al Teatre de Rubí i va comptar 
amb la presència  del conseller 
d’Interior, Ramon Espadaler, i el 
delegat del Govern a Barcelona, 

Fernando Brea.
A la cerimònia, es va reconèixer 
la tasca d’agents i comandaments 
dels Mossos d’Esquadra, de les 
policies locals de la regió, del cos 
de Bombers, d’agents de Protecció 
Civil i de persones que, d’alguna 
manera o altra, han contribuït a 
treballar per una societat més 
segura. 

Comunicat sobre els gossos del Torrent de la Rovira 
Des de l’any 2012 s’han realitzat diverses inspeccions al recinte

Distinció a la Policia Local de la Garriga
Reconeixement durant el Dia de les Esquadres        

Doble sentit a Banys

Ja s’ha obert el doble sentit de 
circulació al tram del carrer dels 
Banys comprès entre la Ctra. Ametlla 
i el carrer de Vinyals. Amb el doble 
sentit s’ha eliminat l’aparcament de 
la banda de llevant del carrer i s’ha 
mantingut el del cantó de ponent. Un 
altre canvi ha estat la instal·lació d’un 
stop a la cruïlla amb la carretera de 
l’Ametlla.
Amb aquesta actuació es vol 
aconseguir un accés més directe 
fins al centre del poble per a tots 
aquells vehicles procedents del sud 
del municipi. Alhora, el doble sentit 
de circulació té l’objectiu de reduir 
l’excés de trànsit al Passeig i al carrer 
d’Anselm Clavé. Des de l’Ajuntament 
es demana que es respecti la nova 
senyalització. 
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25 anys de l’EMAD
Aquest mes de maig celebrem els 
25 anys de l’Escola d’Art i Disseny 
(EMAD) i ho farem coincidir amb 
l’activitat Fusta i moble 2013. Feina 
de molta gent, constància i superar els 
esculls difícils. Però amb reptes nous, 
com són els nous cicles formatius que 
engeguem aquest proper any. També 
celebrarem la festa de l’ensenyament 
públic, organitzat per les AMPES de 
les escoles i instituts. Tots al costat 
d’un model d’escola, amb el català 
com a llengua vehicular. Model de 
cohesió, immersió, integració i de 
qualitat. Catalunya serà si tenim una 
escola de qualitat.

Hem volgut destacar aquests dos 
esdeveniments perquè en el context 
de crisis que patim, ressaltar els valors 
que traslladen aquestes dues Festes 
ens sembla important. Crisi econòmica 
sí, però no d’idees, amb una societat 
civil activa i un conjunt d’Entitats que 
ens il·lusionen. Molt interessant i útils, 
són els nous Plans d’Ocupació de 
l’Ajuntament, una modesta aportació 
a la lluita contra l’atur. Tot legat ens fa 
tenir el convenciment que en sortirem 
ben enfortits d’aquest enrenou.

Comença el bon temps i ja hi ha 
ganes de sortir al carrer i gaudir de sol. 
Encara que tradicionalment sempre 
hi hagut activitats durant tot l’any, el 
cert és que ara és quan s’organitzen 
més festes, sortides, fires, activitats 
populars, ... I la veritat és que el 
calendari d’enguany va ben farcit! Us 
convidem a participar-hi i gaudir-ne!

Pedagogia independentista
El nostre país està en una situació 
d’emergència nacional. Només cal veure 
un dia les notícies i veure que aquí cal un 
canvi urgent. Com hi podem contribuir des 
de l’àmbit local? El nostre grup, l’Acord 
Independentista per la Garriga va néixer 
per donar solucions locals des d’una 
perspectiva nacional. Ens vam proposar 
fer pedagogia de la unitat independentista 
i de la gestió local participada i rigorosa, 
com a base de la construcció d’un nou país 
des dels municipis. El nostre propòsit, ara 
que els catalans estem en emergència 
nacional, econòmica i social es manté 
intacte, i la nostra feina és convertir-nos 
en pedagogs de la necessitat i la urgència 
d’avançar junts cap a la construcció de la 
república catalana. Pedagogia que fem de 
la manera que sabem: política de gestió i 
política de símbols. 
Ambdues són importants: la gestió és la 
manera que coneixem els mecanismes 
que regulen la vida col·lectiva i també el 
dia a dia de l’ajuntament i ens permeten 
fer els canvis necessaris allà on calen. 
La nova república es construeix amb 
polítiques culturals de suport als creadors, 
i no de construcció d’estructures amb difícil 
manteniment, amb gestió més eficient dels 
residus i de control públic dels recursos 
comuns, com l’aigua, no de privatitzacions 
obscures ni de consorcis que serveixin a 
interessos partidistes. Creiem que la nova 
república es construeix des d’una voluntat 
dinàmica de servei a la ciutadania, i no des 
d’actituds d’una burocràcia arnada. Creiem 
que l’estalvi i la gestió eficient dels recursos 
són bàsics, però no basats en números 
sense ànima, sinó basats en criteris 
d’eficiència social, pensant en les persones 
i no en els balanços finals en unes fulles 
d’Excel. Creiem que intervenint en la gestió 
des d’un punt de vista rigorós ajudem a la 
construcció de la nova república.  Amb la 
política de símbols manifestem la voluntat 
continua de canviar la nostra situació 
nacional. És important tenir símbols visibles 
i que tothom entengui, com l’estelada, o la 
declaració de municipi per la independència. 
Aquests símbols marquen el rumb cap on 
volem avançar i no enganyem a ningú. 
Les dues maneres de fer pedagogia són 
complementaries i avancen juntes. Així ho 
seguirem fent fins que el país pugui decidir 
si volem ser independents o no, i per tant 
si volem construir una nova república més 
eficient, més social, més justa, o seguir 
com ara. Nosaltres ens comprometem 
amb la república catalana i a no defallir.   

Després de quasi dos anys deixo  el 
càrrec de regidor per motius  personals  
i  professionals. En el moment de 
passar comptes puc afirmar que em 
sento satisfet d’haver intentat assolir 
molts dels objectius que vàrem fixar 
en el programa electoral. D’altra 
banda, però,  no puc evitar tenir un 
sentiment de frustració i decepció per 
la poca qualitat democràtica de l’actual 
equip de govern, que ha dificultat la 
participació i el diàleg.
Mentre a Gallifa CIU va aconseguir 
censurar i expulsar l’alcalde de SI a 
Catalunya, a La Garriga, el partit que 
governa i també aquell, teòricament 
independentista, que li aguanta el 
ciri, han vetat que ni tan sols es 
pugui  presentar i discutir una moció 
que permeti ingressar els nostres 
impostos a l’Agència Tributària 
Catalana.  Mentre a municipis propers 
com Vic i Llinars, aquesta proposta 
ha estat exposada i aprovada,  en el 
nostre poble, seguint l’estil prepotent 
i poc dialogant al que l’alcaldessa 
ens té acostumats,  no es vol que la 
mesura arribi al ple, silenciant una part 
dels garriguencs. 
Aquesta actitud que venim aguantant 
des de que va començar l’actual 
legislatura és la que promou la desídia 
i impotència a la que feia esment 
abans. Per aquest motiu, perquè volem 
continuar treballant per als nostres 
votants amb la mateixa fermesa i 
resolució a què ens vam comprometre 
m’aparto de la primera fila deixant la 
defensa del nostre programa en mans 
d’en Xavi Bernaldo, que s’entregarà a 
la tasca amb entusiasme i convicció.
Vull agrair el suport i l’escalf rebut 
per moltes de les persones, grans 
professionals,  que treballen a 
l’Ajuntament, i expressar la meva 
admiració i estima per a tot l’equip 
de Solidaritat Catalana per la 
Independència de La Garriga, 
especialment pel Pep Oliveres,  per 
tot el treball, cohesió, il·lusió i amistat 
amb els que m’han acompanyat fins 
avui i sempre.  El darrer agraïment 
per la M. Àngels i els meus tres fills: 
l’Adrià, la Mercè i en Bernat.
Per acabar, un únic crit: INDEPÈNDENCIA

Sergi Serrano
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L’Habitatge, un dret social
En l’últim ple els Socialistes de la 
Garriga vam presentar una moció 
on defensàvem l’habitatge com 
a Dret Social. Una moció que va 
prosperar gràcies al recolzament de 
la resta de partits d’esquerres. 
Malauradament, a l’actualitat estem 
patint una situació d’emergència 
i la ciutadania demana respostes 
als partits polítics. Fa uns mesos 
es presentava una ILP motivada 
per la plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca i els sindicats majoritaris, 
on sota sorpresa d’alguns i certa 
incredulitat d’altes, el Partit Popular 
acceptava la seva tramitació al 
Congrés. Tot això pocs dies després 
s’ha quedat com a paper mullat i 
molts ciutadans i ciutadanes ens 
sentim enredats.
Des d’algunes administracions 
s’estan duent a terme accions per 
la protecció dels seus ciutadans 
i ciutadanes. Així la Junta de 
Andalusia ha aprovat una llei que ja 
diu que l’Habitatge ha de ser un dret 
social i expropia temporalment els 
habitatges a les entitats bancàries 
per cedir-los a una borsa de lloguer 
social. 
En altres ajuntaments més propers 
com el de Canovelles tenim 
exemples similars, i s’ha buscat 
actuar com a mitjancers entre 
entitats bancàries i ciutadans 
buscant solucions als seus 
problemes.  
És cert que el Govern de Catalunya 
ha fet un pas endavant i gravarà 
amb un impost tots aquells pisos 
buits propietat d’entitats bancàries; 
en aquest cas ens hem de felicitar 
que una idea que va sorgir des del 
PSC la Garriga i que van recolzar 
altres partits de la oposició però 
als partits de govern no els hi va 
fer gràcia, finalment s’apliqui des 
del Govern. Però entenem que ja 
anem tard i per tant demanem un 
pas més. 
En aquests moments els ciutadans 
i ciutadanes ens demanen ajuda. 
Cada mes passen moltes propostes 
d’ajudes per fer front despeses 
d’habitatge. No els hi donem 
l’esquena! Busquem solucions com 
han fet en d’altres administracions

Sobre el carrer Banys, l’aparcament 
i la mobilitat
No entenem el propòsit de l’equip 
de govern al reinstaurar la circulació 
de doble direcció al carrer Banys 
entre els carrers Mina i Vinyals. No 
l’entenem perquè es perden, així, 
prop de trenta places d’aparcament 
a la banda est del carrer, en una 
zona del barri de Montserrat 
densament poblada i on molts blocs 
de pisos no disposen de pàrquing 
soterrat. Convé recordar que, no fa 
pas gaire temps, i per intervencions 
menys dràstiques, s’acusava 
l’anterior govern local de destruir 
places d’aparcament i de perjudicar 
el comerç local. Caldrà veure ara 
com afecta la doble direcció i la 
impossibilitat d’aparcar a la zona 
als seus comerços, botigues i 
negocis. No l’entenem perquè 
l’única funció que pot tenir obrir el 
carrer en direcció nord és afavorir 
que els cotxes puguin circular cap al 
centre, on es trobaran amb carrers 
que són o aviat seran peatonals 
o de prioritat invertida. La doble 
circulació pot contribuir a un embús 
del tot innecessari ben a prop del 
centre. No l’entenem perquè s’ha 
pres la decisió unilateralment, sense 
procés de participació de cap mena 
i sense tenir en compte el punt de 
vista de diversos grups de l’oposició, 
entre els quals ICV. En definitiva, no 
entenem una mesura que no resol 
cap problema, que no respon a cap 
demanda ciutadana contrastada, 
que significa la pèrdua de places 
d’aparcament al barri de Montserrat 
i que, en canvi, pot complicar la 
circulació de vehicles i fer menys 
amigable el trànsit peatonal a la 
zona afectada. És per tot plegat que 
hem demanat a l’equip de govern, 
mitjançant un Prec presentat al Ple 
del mes d’abril, que reconsideri la 
seva decisió.

Per un model  educatiu de conjunció 
lingüístic
El PPc defensa un model de bilingüisme 
integrador i un model en què s’incorpori 
una tercera llengua amb la mateixa 
proporcionalitat que el català i el castellà.
Una llengua no s’imposa sobre una altra 
, s’ha de garantir el seu aprenentatge en 
una proporció equilibrada.
El castellà doncs, s’ha d’introduir als 
currículums educatius dels centres 
escolars en la mateixa proporció que 
el català i és la Conselleria d’Educació 
qui ha de vetllar perquè es compleixi 
aquesta proporcionalitat.
No es pretén canviar el model al castellà, 
sinó adaptar-se al model bilingüe.
La interlocutòria del TSJC imposa unes 
mesures cautelars perquè s’introdueixi 
el model de bilingüisme integrador, tal 
com estableix la sentencia del Tribunal 
Suprem del 12 de setembre de 2012, 
que reconeix que s’ha d’introduir una 
major proporcionalitat del castellà en 
els currículums educatius a Catalunya 
, ja que en cap cas una llengua pot 
ser imposada de manera excloent i 
exclusiva sobre qualsevol altra.
Per tant, la interpretació que s’està fent 
no és la correcta. Mai una llengua es pot 
imposar de forma única a totes les altres 
en el model educatiu de comunitats 
autònomes amb més d’una llengua 
oficial. Per contra s’ha d’establir una 
proporcionalitat adequada perquè no 
existeixin desequilibris entre elles.
La interlocutòria del TSJC el que fa 
és ordenar que s’adapti el model del 
bilingüisme a les aules, tal com recullen 
diverses sentències i que el Govern 
català incompleix reiteradament.
No existeix el dret que l’alumne rebi 
l’educació en una sola llengua oficial, 
ja sigui solament català o solament 
castellà , de forma exclusiva, tal com 
estableix la sentencia del Tribunal  
Constitucional 31/2010. En cap cas pot 
haver un tracte desigual d’una llengua.
El PPC no estem d’acord amb l’atenció 
individualitzada ja que considerem que 
és un tractament discriminatori.
Nosaltres el que volem és un model on  
s’estableixi una proporcionalitat entre 
les llengües, per a tots els alumnes , en 
la mateixa aula. Aquest model és el que 
s’està treballant en la nova LOMCE.
De fet, aquest model  ja s’aplica en les 
escoles privades a Catalunya i, per cert, 
és el model educatiu que va tenir Artur 
Mas.
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l ’ A g e n d a

Dimecres 1 de maig
Al matí, des del poliesportiu de Can Noguera
Cursa de les tortugues
Organitza: Club d’Atletisme les Tortugues

Dijous 2 de maig
a les 16 h, al Casal de Joves
Classe oberta i Taller de Hip – hop i break
Organitza: Casal de Joves
..........................................................................................................
a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó 
“ENGLISH AT THE LIBRARY”: converses en anglès.
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge School.

Divendres 3 de maig
a les 20.30 h, al Bar del Teatre
Inici del cercatasques poètic amb Núria Martínez Vernis, Martí Sales, Eduard 
Carmona i Andriy Antonovskiy
IX Festival Primavera Poètica
Organitza: Òmnium Cultural

Dissabte 4 de maig
a les 12 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte: “Hi havia una vegada un gat...”, a càrrec de Gerard Agustín i 
Xavier Vilaró. Sessió especial amb motiu del concurs “Un gat per Progat”.
Organitza: Biblioteca Núria Albó
..........................................................................................................
a les 21 h, a la Doma
Espectres de Shakespeare
Organitza: Nats Teatre i Ajuntament de la Garriga
..........................................................................................................
a les 22 h, a l’ermita de Sta. Maria del Camí
Concert d’Ivette Nadal i Meritxell Gené
Festival Terra de Sons i IX Festival Primavera Poètica. 
Organitza: Associació La Gatzara

Diumenge 5 de maig
a les 4 h, a can Queló
31a Travessa La Garriga - Montserrat
Organitza: CEG
..........................................................................................................
de les 9 h a les 14 h, a la plaça Can Dachs 
Festa de l’Ensenyament
Organitza: les AMPA de la Garriga
..........................................................................................................
a les 12 h, a La Doma
Ulls, cor, budells... Autoantologia del poeta de Xàtiva Elies Barberà
IX Festival Primavera Poètica
Organitza: Òmnium Cultural
..........................................................................................................
a les 21 h, a la Doma
Espectres de Shakespeare
Organitza: Nats Teatre i Ajuntament de la Garriga

Dilluns 6 de maig
a les 10 h, a l’EMAD
Jornades de portes obertes
Organitz: EMAD
..........................................................................................................
a les 19.30 h, a l’institut Vil·la Romana
Jornades de portes obertes
Organitza: institut Vil·la Romana

Dimarts 7 de maig
a les 17 h, al Casal de Joves
Taller Els dimarts... cuines??
Organitza: Casal de Joves
..........................................................................................................
de les 17 h a les 20 h, a l’Escola Municipal de Música Josep Aymerich
Jornada de portes obertes, per al curs 2013-2014.  Les dates de preinscripció 
seran del 6 al 17 de maig.
Organitza: Escola Municipal de Música Josep Aymerich
..........................................................................................................
a les 19 h a l’institut Manuel Blancafort
Jornades de portes obertes
Organitza: institut Manuel Blancafort

Dimecres 8 de maig
a les 18h, a la Biblioteca Núria Albó
STORY TIME: “It’s the bear!”, a càrrec de Cambridge School
Organitza: Biblioteca Núria Albó
..........................................................................................................
a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Club de lectura: Cicle de novel.la policíaca nòrdica
Organitza: Biblioteca Núria Albó
..........................................................................................................
a les 19.30 h, a la Sala de Plens
Sessió PAES
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Divendres 10 de maig
a les 17 h, al Casal de Joves
Consoles..., consola’t!!
Organitza: Casal de Joves
..........................................................................................................
a les 18 h, a la Sala de Plens
Acte institucional 25 anys de l’EMAD
Organitza: EMAD

Divendres 10 de maig
a les 19h, a la sala municipal d’Art i Exposicions Andreu Dameson
Inauguració de l’exposició 25 anys de l’EMAD
Organitza: EMAD
..........................................................................................................
a les 22h, al Bar del Teatre
Vagues, cafè i cuplets.
Presentació-espectacle del llibre Carrer i escena. El Paral·lel 1892-1939.
IX Festival Primavera Poètica
Organitza: Òmnium Cultural

Dissabte 11 de maig
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 16.30 h, a la plaça Can Dachs
4ª Festa sardanista. Ruta guiada, sardanes, trobada de col·leccionistes de 
plaques de cava.
Organitza: Agrupació Sardanista
..........................................................................................................
a les 17 h, a Can Ramos
Master class amb Enrique Oliver + Jaume Llombart
Web amics del jazz
..........................................................................................................
a les 20 h,  a Can Ramos
Enrique Oliver i Jaume Llombart. Festival de Jazz 2013
Organitza: Associació Amics del Jazz de la Garriga 
..........................................................................................................
a les 20.30 h, al Teatre de la Garriga
Afterplay amb Pep Ferrer i Fina Rius
Organitza: Ajuntament de la Garriga
..........................................................................................................
a les 22 h al Bar l’Illot
Tractat sobre el quàntum decimal de la síl·laba digital “o”
Amb El cogombre perplex (i els Marylin Martínez):
Joan Tomàs, Edgar Alemany, Jaume Coll i Arturo Almécija.
IX Festival Primavera Poètica
Organitza: Òmnium Cultural

Diumenge 12 de maig
Durant el matí, al camp municipal d’Esports    
Trobada de futbol de la categoria Escola
Organitza: Club Futbol l’Olímpic
..........................................................................................................
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
..........................................................................................................
a les 12 h, al Barri de les Roques
Poesia al riu Amb Oriol Izquierdo i Núria Albó. IX Festival Primavera Poètica
Organitza: Òmnium Cultural

Dijous 16 de Maig
a les 19.30h, a la Biblioteca Núria Albó
“English at the library”: converses en anglès.
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge School
.......................................................................................................... 
a les 20 h, al Bar del Teatre
Conferència d´Esther Vivas. L´estafa de la crisis i la resposta al carrer.
Organitza: La Garriga Guerrera

Divendres 17 de Maig 
a les 10 h, a la pista n.1
Torneig de futbol sala
Organitza: Casal de Joves
..........................................................................................................
a les 18h, Biblioteca Núria Albó
“L’hora encantada”: recital infantil de poemes  
Organitza: Biblioteca Núria Albó
..........................................................................................................
a les 22 h, a l’Auditori
El Minotaure i Teseu. Presentació del disc del cantautor arenyenc Dídac Rocher.
Any Espriu. IX Festival Primavera Poètica
Organitza: Òmnium Cultural

Dissabte 18 de maig 
a les 19 h, a la Fundació Maurí
Espriu transparent, d’Agustí Pons. Presentació de la biografia a càrrec de l’autor. 
Organitza: Òmnium Cultural
..........................................................................................................
a les 20 h, a Can Raspall
Inauguració de l’exposició “El pa”. Fins el 25 de maig 
Organitza: Associació Els Tres Tombs
..........................................................................................................
a les 20 hores, a Can Ramos
Jazz Machine. Festival de Jazz 2013. Entrada 6 euros
Organitza: Associació Amics del Jazz de la Garriga

Diumenge 19 de maig
de les 10 a les 14h a la plaça Can Dachs
V Fira d’intercanvi de llibres, joguines, roba i material escolar
Organitza: les AMPA de les escoles de la Garriga
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Diumenge 19 de maig
a les 10.30 h, a la pista n. 1 
Migas Populars. Convidat l’Odon Elorza, Ex Alcalde de San Sebastian i 
actualment Diputat al Congres.
Organitza: PSC la Garriga
..........................................................................................................
a les 11.15 h, a l’Auditori EMM
Assaig obert i concert Birth Of the cool tribut Big Band
Festival de Jazz 2013. Entrada gratuïta
Organitza: Associació Amics del Jazz de la Garriga
..........................................................................................................
Durant tot el dia, al camp municipal d’esports
Trofeu de futbol de la categoria Cadet A
Organitza: Olímpic la Garriga
..........................................................................................................
a les 12 h, a La Pastoral
Infinita la carícia que ha de venir. Lectures poètiques amb Jaume C. Pons 
Alorda i Anna Gual. IX Festival Primavera Poètica
Organitza: Òmnium Cultural
..........................................................................................................
a les 19 h, al Teatre de la Garriga
Un fanàtic del Barça
Organitza: Associació Gent gran l’Esplai

Dimarts 21 de maig
a les 17 h, al Casal de Joves
Taller Els dimarts... CUINES??
Organitza: Casal de Joves

Dimecres 22 de maig
a les 11 h , a la sala de plens
Sorteig del Quercus
Organitza: Ajuntament de la Garriga
..........................................................................................................
a les 20h, a la Biblioteca Núria Albó
Presentació del llibre Els Suñol i la Garriga. Una petita història per reviure 
l’oblit, d’Alfons Carner i Suñol.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres 24 de maig
a les 18 h, al Casal de Joves
VOTA! Cine al Casal
Organitza: Casal de Joves
..........................................................................................................
a les 22 h, a l’Auditori
Em patina la mandarina. Espectacle poètic i musical amb Dolo Beltran i Anna 
Carné. IX Festival Primavera Poètica
Organitza: Òmnium Cultural
..........................................................................................................
a les 22 h, a la plaça de l’Església
Observació lunar a càrrec de membres de l’Associació d’Amics de la Ciència.
Hi haurà tres telescopis però qui en tingui, que el porti. És gratuït.
Organitza Ajuntament de la Garriga.

Dissabte 25 de maig      
a partir de les 9 h al poliesportiu de can noguera
Cloenda de l’Esport Escolar
Organitza: Ajuntament de la Garriga
..........................................................................................................
a les 12h. a la Biblioteca Nuria Albó
Hora del Conte: “Com gotes d’aigua”. IX Festival Primavera Poètica
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Òmnium Cultural

ACTES DE LA PROGRAMACIÓ DE CORPUS
a les 18 h, a la Plaça de Can Dachs (En cas de pluja sala d’actes biblioteca)
Taller de capgrossos
Organitza: Geganters de la Garriga

a les 20 h, a la sala Municipals d’Exposicions Andreu Dameson i Aspa
Inauguració de l’Exposició de:
Cartells participants al 28è Concurs de cartells;
Concurs de cartells de la Trobada de Gegants;
Fotografies del 13è Foto Corpus; Fins el 2 de juny
Projectes de Catifes 2013 de les escoles. 
Organitza: Associació Cultural Corpus la Garriga

a les 21.30 h, a la plaça de l’Església 
Correfoc i correaigua
Organitza: Geganters de la Garriga
..........................................................................................................
de 18 h a 20 h, a Can Raspall
Veredicte concurs de fotografia de la Festa dels Tres Tombs.
Organitza: Associació Els Tres Tombs

Diumenge 26 de maig      
ACTES DE LA PROGRAMACIÓ DE CORPUS
A partir de les 10 h i durant tot el dia, al Camp Municipal d’Esports
Torneig de Corpus de Futbol de la categoria Cadet B
Organitza: Olímpic la Garriga

de 9.30 a 10 h Trobada de gegants a la Pl. del Silenci. 
A les 11.30 h Cercavila
A les 12.30 h ball de gegants a la Pl. de l’Església
Organitza: Geganters de la Garriga

a les 12 h, a Can Raspall
20 anys sense Estellés – 20 poemes (o més) d’homenatge i record, amb 
pimentons torrats i vi a granel. IX Festival Primavera Poètica
Organitza: Òmnium Cultural

a les 20 h, a la capella de les Germanes Franciscanes del Carrer Cardadeu
Cor Americantus
Organitza: Associació Cultural Corpus la Garriga

Diumenge 26 de maig
a les 10.30 h, davant del Teatre. 
Desastrosus Cirkus 
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Pati Mòbil
..........................................................................................................
a les 12 h,  a can Ramos
Taller d’iniciació al jazz.
Organitza: Associació Amics del Jazz de la Garriga
..........................................................................................................
a les 20 hores, al Teatre
Free art ensemble (FAE). Festival de Jazz 2013
Organitza: Associació Amics del Jazz de la Garriga

Dilluns 27 de maig
ACTES DE LA PROGRAMACIÓ DE CORPUS
Inici del 28 è Concurs d’Aparadors de  Corpus
Organitza: ASIC

Dimarts 28 de maig
ACTES DE LA PROGRAMACIÓ DE CORPUS
a les 18.30 h, a la Pista número 1
Exhibició de patinatge amb el Club Patinatge de la Garriga
Organitza: CP La Garriga

Dimecres 29 de maig 
ACTES DE LA PROGRAMACIÓ DE CORPUS
a les 18 h,a la plaça de Can Dachs
Dansa amb els grups Interdansa, Dansa Disset i Tukupracum
Organitza. Escoles de Dansa de la Garriga

a les 19 h, a la plaça de l’Església
Repicada general de campanes. Anunci de l’inicia de les solemnitats del Corpus
Organitza: Parròquia de Sant Esteve

a les 19.30 h, a la Capella del Santíssim
Vespres Solemnes
Organitza: Parròquia de Sant Esteve

a les 19.30 h, al Teatre de la Garriga
Trobada musical amb Joan Vives “Les Estacions d’Antonio Vivaldi”
Organitza: Associació Cultural Corpus

a les 20 h, a la Capella del Santíssim
Missa
Organitza: Parròquia de Sant Esteve
..........................................................................................................
a les 19 h, a la sala de Plens
Ple municipal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dijous 30 de maig 
a les 19.30h, a la Biblioteca Núria Albó
“ENGLISH AT THE LIBRARY”: converses en anglès.
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge School
..........................................................................................................
ACTES DE LA PROGRAMACIÓ DE CORPUS
a les 8.30 h,a la Capella del Passeig del Dr. Vich
Laudes Solemnes
Organitza: Parròquia de Sant Esteve

a les 19.30, a l’Església Parroquial
Vespres Solemnes
Organitza: Parròquia de Sant Esteve

a les 20 h, a l’Església Parroquial
Missa de Corpus
Organitza: Parròquia de Sant Esteve

a les 21 h, a la Plaça de l’Església
Plantada dels Gegants de la Garriga i actuació dels Bastoners de la Garriga
Organitza: Geganters i Bastoners

a les 22 h, a la Plaça de l’Església
Corpus de Foc
Organitza: Front Diabòlic de la Garriga

Divendres 31 de maig 
ACTES DE LA PROGRAMACIÓ DE CORPUS
a les 8.30 h, a la Capella del Passeig del Dr. Vich
Laudes Solemnes
Organitza: Parròquia de Sant Esteve

a les 19.30, a l’Església Parroquial
Vespres Solemnes
Organitza: Parròquia de Sant Esteve

a les 20 h, a l’Església Parroquial
Missa de Corpus
Organitza: Parròquia de Sant Esteve

a les 22 h, a l’Auditori
Grups Garriguencs de Rock, Ukelele, Sou Siscus i Cacahuet
Organitza: Associació Cultural Corpus

Diumenge 2 de juny
Durant tot el dia, pels carrers del centre
Diada de Corpus
Organitza Associació Cultural Corpus
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L ’ E n t r e v i s t a

Beatriu Pérez (Pontevedra, 1968) és coordinadora de 
l’Escola Municipal d’Educació (EME) de la Garriga des 
de l’any 2006 i, en aquesta entrevista, parla del projecte 
ACADA, que celebra els seus quinze anys d’història. 
El projecte, que va ser una experiència pionera en el món 
de l’ensenyament, s’adreça a alumnes que manifesten 
una desmotivació pels estudis però que es mostren 
predisposats a aprenentatges més pràctics i orientats a 
una inserció al mercat laboral. 
Fins ara, ja han passat per l’ACADA prop de 250 alumnes 
dels 3 centres de secundària de la Garriga.

Què és el projecte ACADA?
ACADA és un projecte adreçat a alumnes de 4t d’ESO dels 
tres centres de secundària de la Garriga, que compaginen les 
classes amb la realització de tallers manipulatius a l’Escola 
Municipal d’Educació (EME). Des del curs 2009/10 també 
duen a terme activitats formatives pràctiques en diferents 
empreses i entitats del municipi.

Com va sorgir la iniciativa?
La idea del projecte va sorgir durant el curs 1997/98 als 
instituts Vil·la Romana i Manuel Blancafort, on es detectaven 
casos d’alumnes que manifestaven una desmotivació 
personal pels estudis però que, en canvi, es mostraven 
predisposats als aprenentatges més pràctics i orientats a una 
futura inserció laboral.
Els centres es van posar en contacte amb l’Ajuntament, 
que des de l’IME (avui EME), es va posar a treballar 
coordinadament per dissenyar un projecte conjunt. L’ACADA 
neix, per tant, del treball conjunt, i cal dir que entusiasta, de 
les psicopedagogues dels centres de secundària, la tècnica 
d’Educació de l’Ajuntament i el psicopedagog de l’EAP, 
amb  la supervisió de l’inspector de la zona del Departament 
d’Ensenyament. 

Quins són els objectius?
Un dels objectius principals, i indubtablement el més atractiu 
per als alumnes i les seves famílies, és possibilitar-los 
l’acreditació de l’etapa de l’ESO. És important destacar que  
el 87% dels alumnes que realitzen el projecte han obtingut 
aquest certificat.
Però, a més, ens plantegem potenciar les capacitats i 
habilitats dels alumnes i afavorir el seu creixement personal, 
així com millorar la seva relació amb l’entorn, les habilitats 
socials, conèixer de prop un entorn laboral...

El projecte també existeix a altres poblacions?
El projecte ACADA va ser una proposta pionera, de les que 
ara es coneixen com a ‘projectes singulars’. En aquest sentit, 
és força conegut dins la comunitat educativa, s’ha presentat 
a diverses jornades i se n’han publicat articles en revistes 

especialitzades. Actualment la majoria de municipis tenen 
algun projecte similar, però l’ACADA continua sent especial 
per mantenir aquesta combinació de tallers i activitats 
pràctiques que no és fàcil de trobar.

Quin paper tenen les empreses i entitats? 
Les empreses i entitats col·laboren acollint alumnes a les 
seves instal·lacions durant quatre hores setmanals, facilitant 
que els alumnes adquireixin hàbits i responsabilitats en un 
entorn laboral que difícilment adquiririen al centre escolar.
Aquestes activitats tenen un seguiment acurat per part de les 
psicopedagogues i la valoració que fan les empreses forma 
part de la nota final dels alumnes.
Trimestralment fem una rotació dels alumnes per tal que 
puguin conèixer diferents sectors. En total han col·laborat 25 
empreses i entitats diferents.
Qualsevol empresa que vulgui col·laborar es pot posar en 
contacte amb nosaltres a l’EME.

També feu un projecte solidari. En què consisteix?
El projecte solidari és una idea molt maca que va sorgir del 
professor d’ebenisteria per tal de donar una utilitat a les 
peces que els alumnes fan al taller. Col·laborem amb entitats 
de caire social fent peces de fusta que els puguin ser útils. 
El taller, a més, permet als alumnes treballar aspectes com 
la solidaritat, el treball en equip i diferents habilitats socials. 
Hem col·laborat amb diverses entitats, com l’Asil Hospital, 
l’Hospital Vall d’Hebron i l’ONG Som-riures, Autisme la 
Garriga i Apadis. Aquest any col·laborarem amb el grup dels 
Dofins, a qui donarem peces per fer l’escenografia de les 
obres que representen amb l’Escoleta de Teatre.

Què us plantegeu de cara al futur?
Tant per part de l’Ajuntament com dels centres educatius 
la valoració és molt positiva. Tenint en compte la situació 
econòmica, el que ens plantegem és continuar treballant i 
millorant el projecte, posant en marxa propostes que no 
suposin un increment de costos, tal com hem anat fent. Ens 
agradaria molt poder augmentar el nombre d’empreses que 
vulguin col·laborar acollint alumnes a les seves instal·lacions.

BEATRIU PÉREZ SIMAL, coordinadora de l’Escola Municipal d’Educació (EME)
L’EME, juntament amb els instituts, va impulsar el projecte educatiu ACADA que celebra els 15 anys d’història. 

“L’ACADA va ser una proposta educativa pionera”

GARRIC 114.indd   16 01/05/13   21:14




