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COM PUC COL·LABORAR?

1. Anant al cinema Alhambra totes les vegades que puguis.

2. Posant 4 euros per cada persona de la teva família (si cada garri- 
 guenc posés 4 € ja estaria resolt el problema).

3. Ingressant el que vulguis/puguis al compte de La Caixa 
 2100-0126-19-0200468530. 

4. A través de la plataforma pròpia de micromecenatge, des de la  
 qual es podran fer aportacions econòmiques: www.cinealhambra.com 

5. Distribució de guardioles a tots els comerços de la Garriga.

6. Apadrinatge de butaques: per 100€, una persona podrà apadrinar  
 una butaca del Cinema Alhambra, i tenir-hi el seu nom.

7. Comprant les coses que oferim a la paradeta dels dissabtes.

 Més informació a http://cineclub-lagarriga.blogspot.com. 
 I també a Twitter (@cinelagarriga / #sosalhambra) i Facebook (SOS  
 Alhambra).
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El Cinema Alhambra de la Garriga, que aquest any celebra 
el seu centenari, corre el perill de desaparèixer. Davant 

d’aquesta situació, s’ha engegat una campanya que, sota el 
nom ‘Salvem el Cinema Alhambra de la Garriga, vol unir for-
ces i recaptar fons per impedir, així, la desaparició d’aquest 
equipament cultural de referència al municipi i a la comarca. 
L’amenaça de tancament és fruit de les dificultats econòmi-
ques de la sala que, per adaptar-se als nous requeriments 
tecnològics, necessita dotar-se d’un equip de digitalització, ja 
que cada vegada és més complicat aconseguir còpies en 35 
mm i en format Blu-Ray. Aquesta digitalització suposa una in-
versió de 55.000 euros que, ara mateix, l’Alhambra no es pot 
permetre. 
Un dels objectius de la campanya és, doncs, recaptar fons 
per fer front a aquesta despesa. En aquest sentit, tothom que 

Opinió dels grups polítics

CiU: “Gaudir del Cinema Alhambra és un privilegi i un patrimoni cultural, més enllà del poble. Però entre tots cal esmerçar es-
forços per adaptar-lo tecnològicament i, després, comprar l’entrada per seguir gaudint del nostre Cinema Paradiso i les seves 
estrenes”
Acord: “L’Alhambra és l’equipament cultural més antic de la Garriga (1913) i el cine en actiu més antic de la comarca (1928). Cal 
donar tot el suport necessari perquè la seva activitat no desaparegui, i ho podem fer col·laborant en la campanya de mecenatge 
i participant de les sessions i activitats que proposa. Evitar el seu tancament és un acte de responsabilitat cívica i cultural, i val 
la pena intentar-ho”
SI: “Solidaritat dóna suport a la campanya Salvem el Cinema Alhambra”. Però creiem que també s’haurien de buscar altres ofer-
tes, com concerts en petit format, café-teatre i altres espectacles. Només del cinema no sobreviurà aquest negoci i l’esforç d’ara 
potser no serà prou per al futur. Cal que la propietat proposi i les autoritats municipals autoritzin altres activitats a l’Alhambra”
PSC: “La Garriga no pot perdre un dels seus trets identitaris. La societat garriguenca torna a demostrar la seva implicació a 
salvar el nostre patrimoni. El Cine Alhambra ho és!”
ICV: “Recolzem totalment la campanya SOS Alhambra, que desitgem que arribi a bon port, i animem els ciutadans a col-
laborar-hi. Demanem, també, que es trobin mecanismes per enfortir els lligams cinema-entitats-ajuntament per garantir-ne la 
viabilitat futura”.
PP: “Nuestro grupo está al lado del Cinema Alhambra, quiere y desea su continuidad en nuestro municipio. Entre todos tenemos 
que evitar quedarnos sin nuestro cine. Sabemos las dificultades que corre el mundo del cine y para colmo la maldita crisis. Por 
nuestra parte recibirá toda la ayuda que nosotros podamos dar”

ho vulgui ja pot fer els seus donatius a través d’un número de 
compte (2100-0126-19-0200468530) i d’una plataforma pròpia 
de micromecentage (www.cinealhambra.com). D’altra banda, 
durant aquests mesos es duran a terme diverses accions per 
sumar esforços per crear complicitats i aconseguir la suma de 
diners necessària per salvar el cinema. Una de les primeres 
actuacions serà el concert de la Troba Kung-Fú, que el dia 27 
de juny (coincidint amb el tancament d’aquest butlletí) presen-
tarà el seu nou disc a l’Alhambra i destinarà els ingressos de 
les entrades a la causa. 
La campanya, impulsada pel CineClub la Garriga amb la col-
laboració del cinema i de l’Ajuntament, compta amb el suport 
de diverses entitats, associacions i persones a títol individual.
Tota la informació es pot trobar al blog http://cineclub-lagarri-
ga.blogspot.com.

Engega la campanya ‘Salvem el Cinema Alhambra’
La necessària digitalització de la sala suposa una inversió de 55.000 euros
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La iniciativa que pretén salvar 
l’Alhambra ha rebut ja el suport de 

personalitats dels món del cinema, com 
són Juan Antonio Bayona, Isabel Coi-
xet, Jaume Figueres, Sergi López, Iso-
na Passola o Àlex Gorina. És per això 
que, des d’aquest mes de juliol, es vol 
iniciar una programació especial on, 
cada divendres, el cinema compti amb 
la presència d’actors i directors, que 
vindran a la sala a presentar els seus 

“El Cinema Alhambra es veurà abo-
cat al tancament si no assolim en-
tre tots la quantitat necessària per 
a l’adquisició del maquinari digital 
indispensable pera la seva continuï-
tat. Hi ha un munt de raons que ens 
impulsen a mobilitzar-nos. 

Aquí en teniu 10:

Perquè és una institució aixopluga-
da en un edifici modernista centena-
ri, al centre històric d’una població 
que reivindica el modernisme.
Perquè és un equipament cultural 
que ofereix cinema a la Garriga des 
de fa 85 anys.
Perquè els darrers 30 anys, el seu 
gerent, Josep Maria Miró,i la seva 
família, han ofert als garriguencs, 
als vallesans i a tots els catalans 
una programació rica, diversa i per 
a tots els gustos.

treballs. Així mateix, s’ha engegat una 
campanya de comunicació, amb què 
s’intentarà que la campanya ‘Salvem 
el Cinema Alhambra’ tingui ressò arreu 
del país.

Un cinema amb història
El Cinema Alhambra, amb una façana 
d’estil modernista, va ser construït l’any 
1913 i és un dels pocs cinemes anome-
nats de poble que queden a Catalunya. 

Perquè, a banda d’oferir un 
vastíssim ventall de cinema 
comercial,independent i d’autor, ha 
obert les seves portes a tota mena 
d’activitats de les entitats del poble.
Perquè, lluny de conformar-se amb 
una programació rutinària, ha incor-
porat ales seves sessions presentaci-
ons dels directors, actors, productors 
i equips dels films que han volgut 
acompanyar-lo.
Perquè ha acollit i difós l’obra dels au-
tors, artistes i tècnics locals,contribuint 
als seus èxits professionals.
Perquè ha volgut ser, també, militant 
actiu del cinema català, estrenant els 
films dels nostres autors sempre que 
li ha estat possible.
Perquè, igualment, ha dedicat espe-
cial atenció a la llengua, prioritzant les 
estrenes en català, especialment dels 
films infantils.

Complicitats i suports del món cultural i artístic català
Artistes de renom vindran a presentar els seus films a la Garriga

El Cinema Alhambra no pot tancar: 10 raons de pes
A continuació, reproduïm el Manifest per a la continuïtat de la sala

Perquè es tracta, malaurada-
ment, d’una excepció cultural que 
cal preservar; dels pocs cinemes 
que sobreviuen a Catalunya fora 
dels centres comercials.
Perquè, en definitiva, ha estat 
actor decisiu en la nostra felicitat, 
en la nostra formació cultural i en 
el nostre entreteniment. Ens per-
toca, ara, mostrar el nostre agra-
ïment.
Per tot plegat, demanem a tots els 
ciutadans de la Garriga, a tots els 
vallesans i a tots els amants del 
cinema i de la cultura d’arreu del 
país, que subscriguin el present 
manifest, i que, en la mesura de les 
seves possibilitats,contribueixin 
econòmicament a la campanya 
endegada pel cineclub la Garri-
ga pera la salvació del cinema 
Alhambra”.

Al llarg dels anys, el local ha estat seu 
d’orfeons i de mítings polítics, de balls i 
de teatre, del desaparegut El Cafè, i de 
nombroses activitats culturals.  Des de 
finals de la dècada dels 70, la sala la 
dirigeix en Josep Maria Miró, que cada 
setmana ofereix programacions dobles 
de qualitat, per a totes les edats, es-
pecialitzant-se en el cinema europeu i 
d’autor, projectant versions originals i 
cinema català. 
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E ls propers 26, 27 i 28 de juliol 
tornen les Jornades Moder-

nistes de la Garriga, que aquest 
any enceten la seva 2a edició. Les 
jornades pretenen reflexionar, a 
través de diferents actes lúdics i 
culturals, sobre el moviment mo-
dernista i el que ha significat el 
seu patrimoni per a la Garriga i el 
país. 
Aquesta vegada, les Jornades 
Modernistes indagaran en la fi-
gura d’arquitectes que van deixar 
petja a la Garriga i, alhora, incidi-
ran en alguns personatges claus 
en la història del moviment, com 
el polifacètic Adrià Gual o l’escrip-
tor Apel·les Mestres. La música 
també tindrà un paper destacat 

En el marc del projecte La Gar-
riga Rural, el proper mes de se-
tembre s’organitzarà una verema 
popular. L’activitat brindarà a les 
persones participants l’oportuni-
tat de participar en una verema, 
concretament, la que es farà a la 
vinya de Miquel Fortuny, veí de 
la Garriga. 
Tot i que la data exacta de la ve-
rema encara és pendent de con-
firmar, es preveu dur-la a terme a 
mitjans de mes. L’activitat, adre-
çada a un públic familiar, comen-
çarà de bon matí al Centre de Vi-
sitants, des d’on es caminarà fins 
a la vinya centenària, situada a 
la vora de la Doma. Un cop allà, 
tothom que ho vulgui podrà do-
nar un cop de mà en la verema i, 
per això, es recomana als partici-
pants que portin una galleda (on 
dipositar el raïm) i unes tisores 
de poda. 
Un cop feta la feina, hi haurà un 
esmorzar a càrrec de Pep Sal-
setes, que recrearà els plats tra-
dicionals propis dels treballs al 
camp. Alhora, el públic gaudirà 

dins el programa d’activitats, amb 
un concert de música de l’època 
en espais tan emblemàtics com la 
capella de Santa Maria del Camí; 
un ball amb pianola als jardins de 
Can Barbey i una actuació de clo-
enda a càrrec de la Cobla Sant 
Jordi, que interpretarà sardanes 
centenàries als jardins de la Torre 
Domingo Pujadas. 
Durant les Jornades s’inaugurarà 
una exposició permanent sobre 
Modernisme a Can Raspall, es 
faran visites guiades, conferèn-
cies i lectures dramatitzades, en-
tre d’altres activitats divulgatives. 
Tots els actes programats es po-
den consultar a l’agenda d’aquest 
butlletí.

de les explicacions de l’histori-
ador Jordi Llimargas, que parla-
rà de la importància de la vinya 
a la Garriga, tant des d’un punt 
de vista social, econòmic com 
paisatgístic. Finalment, les per-
sones que ho vulguin podran ai-
xafar raïm i, alhora, endur-se una 
ampolla de most.

Nova edició de les Jornades Modernistes de la Garriga 
Actes lúdics i culturals faran reviure la història d’aquest moviment artístic

Una verema popular i oberta a tothom, el proper setembre
L’activitat, adreçada a un públic familiar, es farà a una vinya del poble

Per participar a la verema popu-
lar caldrà fer inscripcions prèvies, 
ja que les places seran limitades. 
La informació sobre el procés per 
inscriure’s i la data definitiva de 
l’activitat es donaran a conèixer 
durant la primera setmana de se-
tembre a través dels mitjans mu-
nicipals.
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Ràdio Silenci al carrer

L’emissora municipal, Ràdio Silenci, 
va sortir el passat 19 de juny al car-
rer per tancar la temporada radiofòni-
ca. Des d’un tendal ubicat a la plaça 
de Can Dachs, el públic va gaudir del 
programa L’alcaldessa respon, en què 
Meritxell Budó va contestar en directe 
preguntes de la ciutadania. També es 
van dur a terme, des de la plaça, els 
programes Poca cosa menys silenci i 
107.plom. L’activitat va incloure l’actu-
ació en directe del grup Lapsus.

Cartell de Corpus 2014

L’alumna de l’EMAD, Rita Hereida, és 
l’autora del disseny que va guanyar el 
concurs de cartells de Corpus i que, 
per tant, serà la imatge de la festa l’any 
que ve. El cartell mostra la fotografia 
d’un mocador vermell que, embolicat, 
imita la forma d’un clavell.
Pel que fa al concurs d’aparadors, or-
ganitzat per l’ASIC, el primer premi va 
ser per a El Niu, el segon per a Coses 
i + i el tercer lloc el va ocupar Digna 
Joguines. Van tenir mencions especi-
als Andreu Fotògraf, Pastisseria Mario 
i Floristeria l’Amarant.

Flama del Canigó

La Garriga va rebre, la nit de Sant Joan, 
la Flama del Canigó. El foc va arribar 
al poble de la mà del Centre Excursi-
onista Garriguenc, que va portar-lo a 
Can Queralt, des d’on va començar un 
recorregut pels carrers a càrrec de Les 
Tortugues. A la plaça de l’Església, es 
va fer la lectura del Manifest de la Festa 
Nacional dels Països Catalans, es va 
encendre una foguera i, per acabar, es 
van ballar sardanes al voltant del foc. 

Un total de 65 entitats i associa-
cions van participar el 9 de juny 

a la 4a Fira d’Entitats de la Garriga, 
que aquest any es feia al centre del 
poble. Al llarg de la jornada, el pú-
blic va poder visitar els estands on 
les entitats oferien informació sobre 
la seva tasca i les seves activitats.
La fira va començar al matí, amb 
una inauguració a càrrec de l’alcal-
dessa Meritxell Budó, que va desta-
car la riquesa del teixit associatiu de 
la Garriga i la seva importància per 
a la cohesió social i la integració al 
municipi.  Durant tot el dia, la fira es 
va complementar amb espectacles i 
activitats, com van ser els concerts 

La Festa del Corpus va aplegar, el 2 
de juny, més de 20.000 visitants. Des 
de primera hora, veïns i veïnes de la 
població es van bolcar als carrers per 
confeccionar 28 catifes, 2 altars, 1 mu-
ral de flors i una font de l’Ou com Ba-
lla. Per fer les catifes, que s’estenien al 

de corals, l’espectacle infantil “Tas-
tets musicals de cafè i comerç just” 
o l’exhibició d’aikido. A la tarda, Mex-
cla’t va presentar la Ruta del Pintxo 
2014 a Can Raspall, on es van poder 
degustar els pintxos guanyadors de 
l’any passat. La cloenda va arribar al 
vespre amb la realització d’un Har-
lem shake per part del grup de teatre 
Kòmix, que va fer ballar tothom a la 
plaça de l’Església. 
L’objectiu de la fira, impulsada per 
l’Ajuntament amb el suport de la Di-
putació, era brindar a les entitats i as-
sociacions l’oportunitat de donar-se 
a conèixer, fer difusió de la seva tas-
ca i apropar-se a la ciutadania.

llarg de prop de 2 quilòmetres, es van 
fer servir 270.000 clavells, 100.000 
dels quals havien estat collits per gent 
del poble als camps del Maresme. 
Durant tot el dia, la Garriga va viure 
immersa en un clima festiu i ple d’ac-
tivitats culturals. A més, el públic va 
gaudir de visites guiades als principals 
punts d’interès turístic, i també es van 
fer concerts de swing, ballada de sar-
danes i es va organitzar un Instawalk 
dedicat a la jornada. 
La festa, que va comptar amb la visita 
oficial de la diputada adjunta de Cultu-
ra de la Diputació de Barcelona, Mireia 
Hernández, va acabar al vespre amb 
la processó religiosa i la tradicional 
guerra de clavells. 

Una Fira Entitats intensa i amb participació
La Garriga fa gala del seu ric teixit associatiu

Milers de visitants a la Festa de Corpus
270.000 clavells, 28 catifes i prop 1.800 m de recorregut
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La Festa Major d’aquest estiu, que se 
celebrarà de l’1 al 5 d’agost, portarà 

a la Garriga un total de 61 activitats, de 
les quals 41 es faran amb la intervenció 
directa de les entitats i 15  comptaran amb 
la participació d’artistes locals. Els actes, 
pensats per a tots els públics i totes les 
edats, es desenvoluparan a diversos es-
pais del poble i, com a novetat, aquest any 
el Sopar de Festa Major tornarà al Pas-
seig. 
El programa, que s’enviarà a totes les ca-
ses, és fruit del treball conjunt de la Co-
missió Ciutadana de Festa Major, integra-
da per entitats, associacions, persones a 
títol individual,  personal tècnic i regidors 

L’Ajuntament i les entitats juvenils 
Projecte Mexcla’t, El Brou del Mestre, 
Garric Farcits i La Gatzara organitzen 
el cicle ‘Divendres a la fresca’. Així, 
durant tots els divendres de juliol, a 
partir de les 23 hores i en diferents 
espais, es faran diversos espectacles 
culturals. El primer serà la sessió de 
contes SexAccions: Gramàtica del 
plaer amb la companyia la Piga, el 5 
de juliol a la cafeteria la Mila. El pro-
grama seguirà amb el concert de les 
formacions Ruta C-17 Tetuà Rumba, 
el 12 de juliol a la plaça del Silenci, on 
el dia 19 hi haurà els concerts de Llo-

de l’Ajuntament. Entre els espectacles, 
destaca l’actuació del grup Oques gras-
ses, dijous 1 d’agost;  la Salseta del Poble 
Sec, divendres 2; i la Central de Reggae 
Activa, dissabte 3. Les nits també tindran 
com a protagonistes diverses formacions 
locals, com Oh Uh Ah o la Puta i la Ra-
moneta. Pel que a les activitats infantils, 
hi haurà, entre d’altres,  l’actuació de Pep 
Callau i un circuit de City Cars per a nens i 
nenes. També tornen els concert-vermuts 
– per on passarà la Cobla Montgrins-, la 
ja tradicional Esgarrinxada i el Sardaxou.

Un cartell molt festiu
El cartell de Festa Major és obra de Raül 

rer i Els Píxels. L’última actuació del 
cicle Divendres a la fresca arribarà 
el 26 de juliol amb Monsieur Cactus i 
Bulma, també a la plaça. 

Estiu Jove 2013
El Casal de Joves també ha preparat 
una programació especial per aquest 
juliol, amb activitats diverses. Es farà 
una sessió sobre recerca de feina (8 
de juliol), una xerrada sobre estudiar 
o treballar a l’estranger (15 de juliol) 
i s’obrirà un espai per estudiar i fer 
els deures d’estiu (cada dia, de 17 a 
18.30 hores). També s’han programat 
dos monogràfics, un de cuina fàcil (9 
i 16 de juliol) i un altre de Hip Hop i 
Break (els dijous). Finalment, el curs 
de cambrers del casal de joves or-
ganitzarà una ludoteca d’estiu, per a 
nens i nenes de 0 a 5 anys, que serà 
gratuïta i funcionarà els dimecres de 
17 a 20 hores.

Arriba la Festa Major 2013, sota el lema ‘Engarriganxa’t’
Durant 5 dies el poble viurà immers en més de 60 propostes lúdiques i culturals

‘Divendres a la fresca’, una alternativa d’oci juvenil
El Casal de Joves ha programat cursos i activitats per al juliol

Bus Nocturn C17 

El Bus Nocturn C17 recorrerà les 
festes majors i altres concerts 
d’aquest estiu. El Bus Nocturn és 
una iniciativa del Pla de Prevenció 
de Drogues i Promoció de la Salut 
C17 i fa un recorregut pels municipis 
que hi estan adherits: les Franque-
ses del Vallès, l’Ametlla del Vallès, 
Figaró-Montmany,  la Garriga i el Ta-
gamanent.
L’objectiu d’aquest servei és facilitar 
la mobilitat nocturna de joves durant 
actes importants d’oci nocturn dels 
municipis que conformen el Pla C17. 
Aquest estiu, el Bus serà disponible 
per les festes majors de  la Garri-
ga, Cardedeu, l’Ametlla, Granollers 
i Corró d’Avall. Les inscripcions, que 
són gratuïtes, es poden fer a través 
de la web municipal i també la ma-
teixa nit a la parada del bus (si que-
den places lliures).

Salvatierra, alumne de l’EMAD, i ha estat 
escollit entre una trentena de dissenys. 
La imatge conté il·lustracions d’un seguit 
de personatges que reflecteixen l’ambi-
ent propi de la Festa Major. Sota el lema 
‘Engarriganxa’t’, el cartell convida tothom 
a gaudir de 4 dies plens de gresca i ac-
tivitats. 

Mocadors solidaris
Una altra de les novetats d’aquesta edició 
són els mocadors de Festa Major que, 
aquest any, s’han cedit a Càritas perquè 
els vengui a 1 euro la unitat. Tots els di-
ners recaptats es destinaran al Banc d’Ali-
ments de la Garriga.
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Kits de suport social

Vint-i-cinc famílies de la Garriga van 
rebre, el 13 de juny, els Kits de la Creu 
Roja. Es tracta d’una iniciativa fruit de 
la col·laboració entre l’Ajuntament i 
Creu Roja Granollers que vol ser un 
ajuda puntual per a col·lectius com la 
petita infància, famílies en dificultats 
econòmiques, gent gran i persones 
que ja eren vulnerables abans de la crisi.
Els paquets lliurats a les famílies - que 
han estat seleccionades des de Ser-
veis Socials de la Garriga - inclouen 
material d’higiene personal, d’higiene 
per a nadons, de neteja per a la llar 
i bolquers. Els kits de suport social 
cobreixen les necessitats bàsiques 
alimentàries, higièniques i de consum 
mínim de les persones que pateixen 
els efectes de la crisi.

Control biològic

Al llarg d’aquesta primavera l’Ajun-
tament i Viver de Bell-lloc han dut a 
terme una campanya de control biolò-
gic als roures americans del carrer de 
Cardedeu. El control ha consistit en la 
utilització d’insectes vius per reduir la 
densitat de població de pugó i dismi-
nuir, així, els efectes negatius sobre 
els arbres i la via pública. En concret, 
s’han alliberat uns tipus de coleòpter 
del grup de les marietes que són de-
predadors del pugó (Adalia bipunctata) 
i insectes paràsits (Aphelinus abdomi-
nalis). S’ha optat per aquest sistema, 
que és més lent que els habituals trac-
taments amb productes fisiosanitaris, 
per aspectes ambientals i sanitaris, ja 
que la disminució dels contaminants 
porta com a conseqüència la reduc-
ció dels efectes nocius a persones 
al·lèrgiques i sensibilitat química. En 
funció dels resultats obtinguts, el con-
trol es farà extensiu a altres zones del 
municipi. 

Amb l’objectiu de conscienciar la ciu-
tadania sobre l’elevat consum ener-

gètic actual i presentar alternatives per 
consumir de manera més intel·ligent, 
sostenible i saludable, la Garriga cele-
brarà el 4 de juliol el Dia de l’Energia.
La jornada inclourà l’activitat ‘Juguem 
amb energia’, a les 18 hores a la plaça 
de Can Dachs,  i l’espectacle de titelles 
Animalets, a les 19 hores, també a la 
plaça.  A partir de les 19.30, a la Sala 
Andreu Dameson, tindrà lloc la xerrada 
“Economia domèstica i subministra-
ment a la llar”.
La celebració del Dia de d’Energia 
s’emmarca dins la Setmana Europea 
d’Energia Sostenible, una iniciativa de 
la Comissió Europea.  Així, al llarg dels 
mesos de juny i juliol, 87 ens locals de 
Catalunya organitzaran activitats (ex-
posicions, tallers, xerrades...) amb el 
suport de la Diputació de Barcelona i 
l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), 

La Garriga s’ha adherit a la pro-
posta d’ampliació de la Reserva 
de la Biosfera del Parc Natural del 
Montseny, que contempla que tot 
el terme municipal del poble pas-
si a formar part de la Reserva de 
la Biosfera del Montseny. Actual-
ment, només el 21% del terme de 
la Garriga pertany al Parc Natural. 
La mesura, que no comporta cap 
obligació econòmica ni restricció, 

sota la coordinació de la Xarxa de Ciu-
tats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

només demana un compromís me-
diambiental que la Garriga ja com-
pleix, ja que s’hi ha estat desenvo-
lupant l’Agenda21, el Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible (PAES) i la 
Carta Europea de Turisme Soste-
nible.
Amb la incorporació del municipi 
a la Reserva, la Garriga brindarà 
una porta d’entrada verda al Parc 
Natural, ja que és l’únic municipi 
que ofereix la possibilitat d’arribar 
al Montseny amb tren i des d’una 
xarxa de camins i senders. Tot ple-
gat suposarà un impuls de desen-
volupament socioeconòmic local i 
permetrà a les persones visitants 
gaudir de l’oferta turística i patri-
monial del poble..
L’adhesió a la proposta de revisió 
i ampliació de la Reserva de la Bi-
osfera, aprovada per unanimitat al 
Ple,  s’enviarà al Parc Natural del 
Montseny, que la farà arribar a la 
Unesco per tal que accepti l’ampli-
ació.

Actes amb motiu de la Setmana d’Energia Sostenible 
El proper 4 de juliol es celebrarà el Dia de l’Energia

Ampliació de la Reserva de Biosfera del Montseny 
Tot el terme municipal passaria a formar part del Parc Natural
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Al llarg del 2013 un total de 23 per-
sones de la Garriga hauran pogut 

ocupar-se a través del Consistori, tant 
a partir dels Plans d’Ocupació Municipal 
2013 com del Programa de Col·laboració 
Social del SOC. El passat 14 de juny, 
l’Ajuntament va donar la benvinguda a 
les 14 persones contractades a través 
dels Plans d’Ocupació i que, durant els 
propers 6 mesos, treballaran en projectes 
d’interès general per al municipi. A l’acte, 
també es va fer la cloenda del Programa 
de Col·laboració Social del SOC a través 
del qual, des del passat mes de gener i 

fins al juny, s’han ocupat 9 veïns i veïnes. 
En el seu parlament, l’alcaldessa Merit-
xell Budó, va recordar que uns dels ob-
jectius d’aquestes actuacions és “garantir 
que les persones que hi participen, amb 
un atur de llarga durada, tinguin l’oportu-
nitat d’accedir al món laboral”. Alhora, va 
recalcar la voluntat de l’equip de govern 
de seguir convocant futurs plans d’ocu-
pació al llarg d’aquesta legislatura.  

Projectes d’interès social
Les 23 persones ocupades pel Con-
sistori treballen projectes d’interès 

L’Ajuntament haurà ocupat 23 persones durant l’any 2013
L’equip de govern preveu convocar nous plans d’ocupació al llarg de la legislatura

per la Garriga. En el cas dels plans 
d’ocupació, per exemple, es duen 
a terme tasques relacionades amb 
la rehabilitació de les ‘casetes dels 
mestres’, la neteja viària o l’inventari 
patrimonial, entre d’altres. De les 14 
persones contractades, hi ha 4 pale-
tes, 2 lampistes, 1 fuster, 1 docent, 1 
informàtic, 1 auxiliar administrativa i 
4 peons. La convocatòria dels Plans 
d’Ocupació 2013 està contemplada 
als pressupostos municipals, que 
hi destinen una partida de 100.000 
euros.

Josep M. Lora, ebenista
En Josep M. Lora té 53 anys i és 
ebenista de professió. Ha estat 
una de les persones selecciona-
des pels Plans d’Ocupació i durant 
6 mesos treballarà de fuster per a 
l’Ajuntament. En concret, s’ocuparà 
del manteniment d’equipament muni-

cipals i col·laborarà en la rehabilitació de les ‘casetes dels mestres’. 
“Portava més d’un any a l’atur i estava molt desanimat. Quedar-se 
sense feina a la meva edat és molt dur, i ho passes molt malament 
perquè sents que ja no ets útil”, explica en Josep M., que aplaudeix 
la iniciativa de de convocar els plans d’ocupació. “A més d’estar ocu-
pat, em sento orgullós de poder fer una cosa pel poble i estic content 
de pensar que en podré veure els resultats”, afirma.

Mariona Alcántara, mestra
La Mariona Alcántara, de 33 anys, 
és mestra d’Educació Infantil i cer-
cava feina des de feia més d’un 
any. Gràcies als Plans d’Ocupació, 
treballarà 6 mesos impartint classes 
d’alfabetització a persones immigra-
des de la Garriga. “Per a mi represen-
ta una molt bona oportunitat i una ma-
nera de tornar a entrar al món laboral. 
Tal i com està tot plegat avui en dia, 

trobo molt bé que s’ajudi a gent del poble que, alhora, treballi pel bé 
del poble”.  Cada setmana, la Mariona farà classe a una seixante-
na de persones derivades des de Serveis Socials i el Servei Local 
d’Ocupació.

Monsif Mokadim, informàtic
En Monsif té 20 anys, un grau mitjà 
de Microinformàtica a la butxaca i ha 
estat la persona seleccionada per 
donar suport a l’Àrea de Societat del 
Coneixement a de l’Ajuntament. “Es-
tic molt content, trobar feina del que 
has estudiat és realment molt difícil... 

Per a mi treballar a l’Ajuntament suposa una experiència laboral molt 
interessant i, alhora, m’obre les portes a poder estudiar més, ja que 
fins ara no m’ho podia permetre”, diu en Monsif, que al llarg del seu 
contracte amb l’Ajuntament oferirà suport informàtic al personal mu-
nicipal i treballarà en el manteniment dels equips.

Jordi Argemí, paleta
En Jordi és paleta, té 33 anys i està 
orgullós de col·laborar en la rehabilita-
ció de les ‘casetes dels mestres’, que 
es volen destinar a habitatge social. 
“És un orgull, col·labores en una cosa 
que servirà per ajudar altra gent. Està 
molt bé que l’Ajuntament hagi convo-
cat aquests plans, i que es preocupi 

pels seus ciutadans”. En Jordi, que treballava com a autònom en un 
dels sectors més afectats per la crisi, feia mesos que no tenia fei-
na. Segons diu, haver estat seleccionat per als plans ha estat “com 
guanyar la loteria”. 
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El proper curs 2013-2014 l’Escola Mu-
nicipal d’Art i Disseny (EMAD) obrirà 

un taller per a nens i nenes de P3. Amb 
aquesta nova oferta l’escola busca co-
brir una demana d’activitats per a infants 
d’aquesta edat i, alhora, brindar als més 
petits l’oportunitat d’endinsar-se al món de 
l’expressió plàstica d’una manera amena 
i divertida. Les sessions es faran els di-
marts de 17 a 18.30 hores i els grups se-
ran reduïts per tal d’assegurar una bona 
atenció dels alumnes i potenciar al màxim 
el seu desenvolupament creatiu. 
Una altra de les novetats de l’EMAD serà 
un taller de plàstica en anglès per a infants 
de 1r a 6è de primària. En aquestes clas-
ses es treballaran les mateixes tècniques i 
temes que a la resta de tallers d’expressió 
plàstica que es fan a Can Xicorder, però 
tota la comunicació amb la mestra es farà 
en anglès. Així, es vol potenciar l’expres-
sió oral en aquesta llengua per reforçar els 
coneixements dels alumnes. El taller es 
farà els dimarts de 18.45 a 20.30 hores. 
Paral·lelament, seguiran endavant la resta 
de tallers d’expressió plàstica per a infants 

Un dels projectes finançats l’any 
2012 a través dels ajuts a projectes 
de cooperació al desenvolupament i 
solidaritat de l’Ajuntament de la Gar-
riga va ser el de la Fundació Pau i 
Solidaritat, que treballa per millorar 
les instal·lacions de l’Alcaldia de Vi-
llanueva, un poble de la província 
nicaragüenca de Chinandega. Des-
prés de ser un dels projectes selecci-
onats l’any passat,  la Fundació Pau 
i Solidaritat ha tornat a presentar-se 
als ajuts per seguir avançant en no-
ves fases del projecte. De moment, 
el projecte ha estat valorat positiva-
ment pel Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament i està pendent 
de ser aprovat pel Consell de Coo-
peració de la Garriga.  Es tracta d’un 
projecte estrictament municipalista, 
de suport a les infraestructures d’una 
administració pública local i, alhora, 
de cooperació entre ajuntaments

de l’EMAD que, l’any que ve, tindran com 
a eix conductor el món dels oficis. 
Pel que fa als adults, el centre ofereix una 
programació diversa, en què s’hi poden 
trobar cursos de dibuix i pintura, ceràmi-
ca, iniciació al torn o tècniques pictòriques, 

entre d’altres. La qualitat de les obres fe-
tes pels alumnes de l’EMAD de totes les 
edats al llarg d’aquest curs s’han pogut 
visitar durant el mes de juny en dues ex-
posicions monogràfiques a la Sala Andreu 
Dameson. 

A l’Alcaldia de Villanueva es produ-
eixen  aglomeracions a les àrees 
d’atenció al públic i a la resta d’ofi-
cines, ja que tant la població del 
municipi com els serveis que s’ofe-
reixen des de l’Alcaldia han augmen-
tat sense que s’hagin incrementat ni 
els espais ni els equipaments de què 
disposa.  La Fundació Pau i Solida-
ritat proposa desenvolupar una nova 
fase dels treballs de millora d’aques-
tes instal·lacions, tot construint tres 
noves oficines per a diferents àrees 
de l’Alcaldia que seran decidides pel 
Consejo Municipal del poble.

L’EMAD oferirà un taller per a nens i nenes de P3
El centre també estrenarà un taller d’expressió plàstica en anglès

Projecte de cooperació a Nicaragua
Fundació Pau i Solidaritat millora una Alcaldia

Proves d’accés a cicles 

El proper 9 de setembre les per-
sones que ho vulguin podran 
presentar-se a la convocatòria 
extraordinària de la part especí-
fica de les proves d’accés als ci-
cles formatius d’arts plàstiques 
i disseny que s’imparteixen a 
l’EMAD. Les inscripcions a les 
proves es podran fer els dies 2 
i 3 de setembre de 9 a 14 hores 
a la secretaria del centre. I tam-
bé al setembre s’iniciaran els 
cursos preparatoris de les pro-
ves d’accés als mateixos cicles 
formatius. Per a més informació 
cal adreçar-se a l’escola ( 93 
860 59 90 - emad@ajlagarriga.
cat).
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Coixins del Cor

El CAP de la Garriga va ser l’escenari, el 
passat 13 de juny, de la presentació de 
la iniciativa solidària “Coixins del Cor”, im-
pulsada per un grup de voluntàries d’On-
covallès amb la col·laboració de CATSa-
lut i l’Ajuntament. 
El coixí del cor, anomenat així no només 
per la seva forma, sinó per la filosofia que 
hi té al darrera, es dóna de manera gratu-
ïta a la persona operada de mastectomia.
A l’acte, les voluntàries que confeccionen 
els coixins van lliurar-los al servei d’infer-
meria del CAP, que a partir d’ara els farà 
arribar a les dones operades de càncer 
de mama al municipi.

Escultura Fornells-Pla

La Fundació Fornells-Pla i Conxa Sis-
quella i l’Ajuntament van signar, el 19 
de juny, el conveni per a la donació de 
l’escultura que s’ha col·locat a la roton-
da de la plaça del Silenci.  Durant la 
signatura, l’alcaldessa, Meritxell Budó, 
va afirmar que aquesta és una bona 
manera de visualitzar l’obra de l’artista 
garriguenc, que ja té escultures a Ba-
dalona i Manresa, entre d’altres. L’es-
cultura que és de 1983, és giratòria i 
conté vitralls blau, magenta i groc. 

Ja s’ ha aprovat inicialment el projec-
te de cobriment de la pista poliva-

lent de Ca n’Illa, que permetrà millorar 
aquest equipament i posar-lo al servei 
de les entitats esportives, els centres 
escolars del municipi i la ciutadania. 
El cobriment de la pista serà un pro-
jecte cofinançat pel Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PUOSC), la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
i tindrà un cost de 224.376,34 euros, 
dels quals l’Ajuntament només n’apor-
tarà el 5%. Un cop aprovat inicialment, 
el projecte ha passat a exposició pú-
blica i, properament, es convocarà un 
concurs negociat per determinar l’em-

L’Ajuntament treballa aquests 
dies en l’ampliació del rocòdrom 
del Pavelló de Can Violí, que 
s’espera que estigui enllestida 
durant aquest mes. El rocòdrom 
de Can Violí és el rocòdrom co-
bert municipal més antic de Ca-
talunya i des de la seva creació, 
l’any 1988, s’ha anat remodelant 
en diverses fases. 

presa que durà a terme les obres. La 
voluntat de l’equip de govern és iniciar 
les obres el més aviat possible i s’in-
tentarà que els treballs, que tenen una 
durada aproximada de dos mesos, co-
mencin a l’agost.  
El projecte contempla instal·lar una co-
berta lleugera a la pista núm.2 i  am-
pliar-ne de la superfície de joc. L’espai 
s’obrirà a les escoles públiques del 
municipi, que podran fer-ne ús durant 
l’horari escolar. Durant la tarda, en can-
vi, es destinarà als entrenaments d’en-
titats i clubs esportius. Finalment, de 
cara al cap de setmana la pista roman-
drà oberta a la ciutadania. 

L’ampliació del rocòdrom arriba 
arran d’una petició del Centre 
Excursionista Garriguenc (CEG), 
que celebra el seu 25è aniversa-
ri. En els últims anys, la Garriga 
ha registrat un augment en el 
nombre de persones que prac-
tiquen l’escalada al pavelló, on 
cada setmana utilitzen el rocò-
drom una cinquantena d’espor-
tistes. 
Actualment el rocòdrom comp-
ta amb dues zones d’escalada: 
un boulder desplomable de 4x4 
i una zona d’escalada amb cor-
da de 8,80 metres d’alçada. Amb 
l’ampliació, es crearà una nova 
superfície escalable de 45 me-
tres quadrats amb un desplom fix 
de 30º.

Aprovat el projecte per cobrir la pista núm. 2
L’equip de govern espera poder iniciar les obres a l’agost

Ampliació del rocòdrom de Can Violí
L’actuació coincideix amb els 25 anys del CEG

Ajuts per a menjadors

El Consell Comarcal del Vallès Oriental 
convoca els ajuts per a menjadors esco-
lars, que es poden tramitar des de cada 
municipi. Els poden sol·licitar els pares 
o mares de nens i nenes empadronats 
al poble que facin educació infantil, pri-
mària o ESO a qualsevol escola pública 
o concertada de la comarca que no faci 
jornada compactada. Per optar a l’ajut 
cal que cap dels membres de la unitat 
familiar no superi els 569,12 € mensuals.
Les sol·licituds es poden presentar fins 
al 12 de juliol a l’oficina de Serveis Soci-
als de la Garriga. Més informació a www.
lagarriga.cat.
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Una vida de cinema
Enguany el cinema Alhambra fa 100 
anys. Més ben dit, l’edifici de l’Alham-
bra fa 100 anys. Aixecat en terrenys 
del senyor Antoni Crous, l’Alhambra 
ben aviat va esdevenir un centre cultu-
ral de referència que va acollir l’Orfeó 
Garriguenc, concerts, teatre i balls mu-
sicals. Inclús s’hi van arribar a celebrar 
casaments. L’aspecte actual que li co-
neixem, però, és dels anys cinquanta, 
i el seu cafè, inaugurat el 1914 i avui 
desaparegut, va ser un dels locals més 
populars i concorreguts de la Garriga.
Actualment la continuïtat del cinema 
Alhambra està en entredit. La disminu-
ció de públic, l’adequació a la normati-
va d’accessibilitat i seguretat que dicta 
la Generalitat i el cost de la imprescin-
dible digitalització de la sala represen-
ten un cost molt elevat.
Conscients que l’activitat de l’Alham-
bra transcendeix el mer fet cinemato-
gràfic i empresarial, l’Ajuntament va 
signar el novembre del 2008 un primer 
conveni que garantia una aportació 
econòmica anual. Ara, però, aquesta 
aportació no és suficient. Cal l’impuls 
i la intervenció ciutadana. I cal donar 
tot el suport possible a la campanya 
que coordina el Cineclub. Des de la 
nostra responsabilitat de govern ens hi 
hem implicat a fons, acompanyant la 
gerència del cinema davant d’aquelles 
instàncies on ha calgut i fent un se-
guiment de tots els passos que s’han 
demanat.
I ara se’ns demana el pas més decisiu, 
una implicació més íntima, més prota-
gonista, que suposa visualitzar el com-
promís de la societat –no només gar-
riguenca– amb una manera de veure 
cinema, amb un model cultural de pro-
ximitat, de quilòmetre zero, aixoplugat 
en un edifici centenari i singular. Si 
ens ho deixem perdre, ben segur que 
en sortirem empobrits. La plaqueta d’ 
“acció!” del cinema Alhambra marca 
des d’ara l’inici d’un nou rodatge. Però 
ara, l’Alhambra, a més d’espectadors, 
també necessita actors. Som-hi, col-
laborem en la campanya de mece-
natge popular per salvar el cinema 
Alhambra!

Ara que s’acaba el curs 
Les vacances d’estiu acostumen a ser 
senyal evident que el curs polític està fi-
nalitzant. Un final de curs que encarem 
ple d’activitats. Les segones Jornades 
Modernistes, els Divendres a la Fresca... 
i tot just l’1 d’agost comença l’esperada 
Festa Major.
I en aquests moments, ara que s’acaba el 
curs, és moment de reflexió. Satisfets del 
que hem fet bé, implicats en el que pot mi-
llorar i aprofitar aquests mesos que tenim 
fins el curs vinent per treballar el nou curs. 
Ara que s’acaba el curs, aprofitem per 
parlar cels centres educatius municipals: 
Escola Municipal de Música, Escola 
Bressol Municipal Les Caliues, Escola 
Municipal d’Educació i l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny.
Com a poble ens podem sentir orgullosos 
i satisfets d’aquesta oferta educativa i for-
mativa que ofereix uns estudis i serveis 
de gran qualitat. I per a totes les edats: 
tallers d’infants a partir de P3 (novetat 
pel proper curs) fins als tallers d’adults 
o l’orquestra de l’EMM, per posar alguns 
exemples. La feina que està fent l’EME 
amb els cursos de formació, el PQPI o el 
projecte ACADA és remarcable. Aquest 
projecte és d’allò que el poble es pot sen-
tir ben orgullós: una idea sorgida des del 
poble fa 15 anys, que la Generalitat ha fet 
seva i que ajuda els nois/es de 4t ESO 
acabar uns estudis, obtenir una titulació 
i encaminar-los -quan es pot- al món la-
boral. Dos objectius molt ambiciosos: 
fracàs escolar i risc d’exclusió. Podem 
seguir amb l’Escola Bressol “Les Cali-
ues” que comença una etapa amb una 
nova o renovada concessió pels propers 
4 anys. Tot i la significativa disminució de 
les aportacions de la Generalitat, seguim 
sent capaços d’oferir un servei essencial 
per la conciliació laboral, de qualitat i a 
un preu que és un dels el més baixos de 
la comarca i, gràcies a la feina de molts, 
el proper curs comptarà amb quotes de 
tarifació social . A més, per l’any vinent 
tindrem el servei d’acollida matinal gratuït.
Des de l’Ajuntament seguim apostant, 
amb fets, per una oferta educativa muni-
cipal de qualitat, rica, universal i adequa-
da als temps que corren. 
Ara que s’acaba el curs, seguim treballant 
per afrontar el nou curs i els nous reptes 
que s’esdevindran. Però també aprofita-
rem per gaudir de totes les activitats que 
es duran a terme a la Garriga, i on es-
perem trobar-nos tots, compartint espai, 
compartint les festes: MOLT BONA FES-
TA MAJOR!!!

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

Jordi Perales,
Albert Benzekry i Neus Marrodan

Aquest és l’espai d’El Garric 
dedicat als grups polítics muni-
cipals.

El tema d’aquesta secció és lliu-
re i cada grup escriu sobre allò 
que considera interessant com-
partir amb la ciutadania.

Aquestes pàgines, doncs, són 
també un reflex de l’actualitat 
política, social i cultural de la 
Garriga. 
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Contra les cordes
El govern de l’Estat actua responent 
a una estratègia: estem allà mateix, 
llavors dels Decrets de Nova Planta, 
després de l‘ensulsiada del 1714, 
aviat farà 300 anys. El text dels De-
crets, i l’actuació conseqüent dels 
representants del Borbó, anaven en 
la línia inequívoca d’”espanyolitzar” 
la  Catalunya rebel: supressió de les 
institucions catalanes i voluntat de-
cidida de fer desaparèixer la parla 
del nostre poble. Felip V tenia ben 
clar el mateix model que Lluís XIV 
va aplicar a “afrancesar” el Rosse-
lló, arran del Tractat dels Pirineus, 
el 1659: substitució dels mestres 
catalans per instituteurs de parla 
francesa, prohibició de predicar en 
català a les esglésies de la Catalu-
nya Nord, etc. Acabada la Guerra 
Civil, el 1939, Franco va fer el ma-
teix, punt per punt...
El Ministre Wert no està resultant 
gaire més original! Però la refor-
ma que pretén imposar el govern 
de l’Estat (castellà i religió) és un 
pas més en la línia d’ofegar el país 
com a mesura prèvia per a obtenir 
la submissió total, absoluta i defi-
nitiva... Com si la majoria que os-
tenta avui el Partit Popular hagués 
de durar sempiternament. Ignora el 
Ministre i tot el Gabinet, el Partit i la 
Faes (la mare dels ous!) que no se’n 
sortiran: la Llengua, i el país que la 
parla, ha sobreviscut a les dues cri-
sis de què hem parlat. I sobreviurem 
encara, si queda en el conjunt dels 
ciutadans la mínima dosi de coratge 
per reaccionar quan la situació es-
devé ofegant, ofec cultural i identita-
ri, econòmic i polític.
De què serem capaços, davant  
l’escomesa que patim? És nova-
ment la força contra el desempar, 
la irracionalitat contra la il·lustració 
de la nostra terra, la barbàrie contra 
la civilitat. Ens cal determinació per 
a mantenir-nos ferms en la prova a 
què ens sotmet Espanya, fins a la 
victòria final: la Llibertat dels nostre 
poble, per fi reconquerida.

Portem dos anys d’una legislatura 
on predomina un aspecte entre els 
altres: la manca de participació. Els 
partits polítics que tant es queixa-
ven en altres legislatures de la man-
ca de participació apliquen  la seva 
majoria, sense diàleg, en un atac de 
bel·ligerància. 
L’exemple l’hem tingut en l’obertura 
al trànsit rodat del carrer centre, en-
tre ambdues places fora de l’horari 
acordat, del qual des de la oposició 
vam tenir constància gràcies a les 
queixes d’un grup de veïns que ens 
van avisar d’aquest fet. 
A l’hora de demanar explicacions a 
l’equip de govern ens ha ofert dos 
arguments contradictoris. El primer, 
que no era cert i no estava obert. El 
segon, que era a causa d’una rebel-
lió dels treballadors municipals, que 
ja havien detectat. Mai reconeixent 
que, efectivament, s’havia donat 
aquesta ordre d’actuació. 
Després de comprovar aquests 
fets, que han quedat clars, des de 
la oposició hem demanat disculpes i 
la reprovació dels responsables po-
lítics. En dos anys estan deixant clar 
que en aquest equip de govern, en 
comptes de tenir un projecte comú, 
tots es preocupen de les seves àre-
es sense oferir línies bàsiques d’un 
treball transversal. Si entre ells ja es 
denota una manca de participació, 
no podem esperar menys de la par-
ticipació en aspectes prou impor-
tants, per part dels regidors de la 
oposició. 
Esperem que, quan hàgiu llegit 
aquestes línies, des de l’equip de 
govern ja s’hagi demanat discul-
pes als  ciutadans i ciutadanes per 
haver mentit i cedit a pressions, en 
comptes d’haver treballat pel bé glo-
bal del nostre poble. 

Tarifació social: primer pas a Les caliues

Finalment, i amb molta més parsimònia de la 

que ICV haguéssim desitjat, sembla que el Ple 

municipal del mes de juny haurà aprovat la 

modificació d’ una primera ordenança –la que 

regula els preus públics de l’escola bressol Les 

caliues—que inclou un sistema de tarifació so-

cial per a les famílies garriguenques.

Dos anys després de la moció que va presen-

tar ICV i que la resta de grups van recolzar, 

aquesta primera experiència, que ja funciona 

en altres països i administracions públiques, ha 

de ser el tret de sortida per a la seva posterior 

generalització, almenys d’entrada, pel que fa 

als serveis i preus públics directament relacio-

nats amb l’ensenyament.

La tarifació social és una eina més redistributi-

va que no pas assistencial, en el sentit que pre-

tén que els serveis públics es paguin en funció 

dels ingressos reals dels ciutadans i de les 

seves càrregues familiars i d’habitatge. Això es 

tradueix en una fórmula matemàtica i idèntica 

per a tots els ciutadans, que, en el cas de l’es-

cola bressol, pot significar una reducció de tari-

fes que aniria del 5% al 30%. Evidentment, les 

famílies amb més dificultats obtindran una re-

ducció més significativa, mentre que les famíli-

es més benestants seguiran abonant el 100% 

del preu públic fixat, però, per norma general, 

es tracta d’instaurar un sistema que tingui en 

compte la renda familiar i que faci possible que 

tothom pagui, raonablement, segons les seves 

possibilitats. Malauradament, de moment, els 

barems proposats per l’equip de govern no fa-

ran possible que hi tinguin accés famílies que 

creiem que haurien de poder fer-ho, i ja anunci-

em aquí que lluitarem per canviar-los.

Els propers mesos ens queda molta feina per 

davant, ja que el compromís de la Comissió 

de tarifació social és fer extensiu aquest sis-

tema a totes les institucions educatives mu-

nicipals. Esperem que el proper curs escolar, 

tant l’alumnat de l’Institut Municipal d’Educació 

com el d’Art i Disseny i el de Música puguin 

acollir-se, ja, als preus establerts mitjançant 

aquesta iniciativa. I qui sap? Potser en un futur 

proper, la tarifació social pugui establir-se per 

a tots els serveis públics municipals... Aquest 

seria el desig del nostre grup municipal, ja que 

entenem que va en la direcció d’una major jus-

tícia social.

Mentrestant, aprofitem aquestes ratlles per 

desitjar a tots els garriguencs una bona festa 

major i un estiu molt agradable malgrat la crisi...

Josep Oliveras
Xavier Bernaldo

Àlex Valiente
Carlos Martín

Israel Molinero
Martí Porter
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‘Dimecres 3 de juliol, 
a les 19.30h a la Biblioteca Núria Albó
Presentació del llibre Primer quadern d’hoquei patins, de Roger 
Fitó i Anna Fontseca.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 21.30 h, a Can Ramos
Concert Pop dolç.  Entrada inversa: l’espectador en posa el preu. 
Un cop ha acabat l’espectacle, cadascú, tenint en compte les 
seves possibilitats i el què li ha semblat paga el preu que creu 
conveniente
Organitza: El gremi. Associació d’arts escèniques

‘Dijous 4 de juliol 
Dia de l’energia
A les 18 h, a la plaça Can Dachs
Juguem amb energia. Jocs infantils
A les 19 h a la plaça Can Dachs
Animalets. Espectacle Infantil
A les 19.30 h, a la Sala Municipal d’Art i Exposicions Andreu Dameson
Xerrada Economia domèstica i subministraments a la llar
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Del 5 al 7 juliol 
Festa del barri de Dalt
Divendres a les 21. 30 h Sopar de barri amb Duet co&co
Dissabte a les 18 h,  Espectacle infantil Un viatge amb la maleta 
(associació cultural en escena). 
Diumenge a les 12.30 h Benedicció de vehicles
Diumenge a les 20 h Missa
Organitza: barri de Dalt

‘Divendres 5 de juliol
 a les 18 h, al Casal de Joves
Cinema a la carta
Organitza: Casal de Joves

a les 22 h, a la plaça de Can Dachs
Sardanes a la fresca amb la Cobla ciutat de Terrassa
 Org. Agrupació Sardanista de la Garriga

a les 23 h Granja Cafeteria la Mila (C/Abadessa Emma)
Divendres a la fresca. Sessió de contes. SexAccions: Gramàtica 
del Plaer amb la Companyia la Piga. Un plaer en tots els sentits.
Col·labora Granja Cafeteria la Mila.
Entitat organitzadora: “Projecte Mexcla’t”

‘Dissabte 6 de juliol 
 a les 15 h, al poliesportiu de Can Noguera
Cloenda d’handbol
Organitza: CH la Garriga 

a les 21h a l’Església Parroquial.
Concert d’Estiu
Organitza: Escolania Parroquial Sant Esteve

‘Dimarts 9 de juliol
a les 18 h, al Casal de Joves
Monogràfic de Cuina fàcil
Organitza: Casal de Joves

‘Dimecres 10 de juliol
a les 21.30 h,a Can Ramos
Quartet Altamira (Quartet de corda)
Entrada inversa: l’espectador en posa el preu. Un cop ha acabat 
l’espectacle, cadascú, tenint en compte les seves possibilitats i el 
què li ha semblat paga el preu que creu convenient
Organitza: El gremi. Associació d’arts escèniques

‘Divendres 12 de juliol 
a les 18 h, al Casal de Joves
Futbolí i Ping-pong
Organitza: Casal de Joves

A les 23 h, a la plaça del Silenci
Divendres a la fresca Concert “Ruta C-17” i “Tetuà la Rumba”
Entitat organitzadora: “El Brou del Mestre”.

‘Dissabte 13, Juliol 2013
a les 10 h, al Centre de Visitants
Itinerari guiat “Vila termal i d’estiueig” . Més informació a 
lagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 12 h, Visita guiada al Refugi antiaeri de l’estació 
Visita guiada al Refugi antiaeri de l’estació. Més informació a 
lagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 18.30 h a la plaça Can Dachs
Concert d’estiu La Garriga es belluga per la salut mental amb Slap 
i Sou Sicus
Organitza: Associació El Far

‘Diumenge 14, Juliol 2013
A les 11 h, des de la casa de Rosanes
Visita guiada al Camp d’Aviació de Rosanes. Cal inscripció prèvia. 
Més informació a lagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga, l’Ametlla i les Franqueses

‘Dilluns 15 de juliol
A les 18 h al Casal de Joves
Xerrada “estudiar o treballar a l’estranger
Organitza: Casal de Joves. Col·labora: Consell Comarcal

‘Dimarts 16 de juliol
a les 18 h, al Casal de Joves
Monogràfic de Cuina fàcil
Organitza: Casal de Joves

‘Dimecres 17 de juliol
a les 21.30 h, a Can Ramos
Noel Tatú+Pau Gener Galin (Poesia)
Quartet Altamira (Quartet de corda)
Entrada inversa: l’espectador en posa el preu. Un cop ha acabat 
l’espectacle, cadascú, tenint en compte les seves possibilitats i el 
què li ha semblat paga el preu que creu conveniente
Organitza: El gremi. Associació d’arts escèniques

‘Dijous 18 de juliol
 a les 18 h ,a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música
“Bona nit i tapa’t”.   teatre musical infantil –per infants d’entre 2 i 
6 anys-Venda d’entrades ½ h abans a la taquilla: 4€ per família. La 
recaptació anirà a benefici de l’Espai Infantil La Llum
Organitza: Associació Waldorf La Garriga

‘Divendres 19 de juliol 
A la tarda, al centre del poble
Circuit de bicis
Organitza: Consell d’Infants

a les 18 h, al Casal de Joves
Tria la peli
Organitza: Casal de Joves

a les 23 h a la plaça del Silenci
Divendres a la Fresca. Concert “Llorer” i “Els Píxels”.
Entitat organitzadora: “Garrics Farcits”.

‘Dissabte 20 de juliol
a les 20 h, al barri de les Roques
Festa del barri de les Roques. Sopar popular
Organitza: Veïnat del barri de les Roques

A la tarda-nit, a la plaça de l’Església
Diada per la independència del Vallès Oriental
Organitza: AMI i ANC
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‘Dimecres 24 de juliol
A les 21.30 h, a Can Ramos
Cabaret Modernista (teatre)
Entrada inversa: l’espectador en posa el preu. Un cop ha acabat 
l’espectacle, cadascú, tenint en compte les seves possibilitats i el 
què li ha semblat paga el preu que creu conveniente
Organitza: El gremi. Associació d’arts escèniques.

‘Divendres 26  de juliol 
a les 18 h, al Casal de Joves
Cinema d’acció
Organitza: Casal de Joves

JORNADES MODERNISTES
 • A les 19 h al Teatre de la Garriga 
  Inauguració de les Jornades Modernistes i conferència   
  “Adrià Gual, renovador del teatre català” a càrrec de Carles   
  Batlle, dramaturg i professor a l’Institut del Teatre.
 • a les 22:30 h, a la capella de Santa Maria del Camí.
  Música catalana, concert líric amb el tenor Jordi Cortada i el   
  pianista Manuel Ruiz 
 • al bar del Teatre de la Garriga El Patronat
  Mostra de puntes modernistes. Fins el 4 d’agost

  A les 23h a la Plaça del Silenci.
  Concert.“Monsieur Cactus” i “Bulma”.
  Entitat organitzadora: “La Gatzara”
  Lloc: 

‘Dissabte 27 de juliol
JORNADES MODERNISTES
 • a les 12h, al pati de la casa Colom (Passeig, 39).
  Lectura dramatitzada: “Justícia”, d’Apel·les Mestres, i   
  fragments de  “Les multituds”, de Raimon Casellas amb   
  Albert Vilar i Toni Arteaga
 • a les 18h, a can Raspall (Banys, 40)
  Inauguració de l’exposició permanent de can Raspall i visita   
  guada a l’Arxiu Cuspinera
 • a les 20 h, a la Sala Municipal d’Exposicions Andreu Dameson, 
  Visita guiada a l’exposició “Modernisme a la Garriga”, de   
  Ramon Dameson
 • a les 22,30h, a la pista de tenis de Can Barbey (Passeig, 5).
  El senyor Barbey convida... a un concert ball de pianola, amb  
  el pianolista Josep Domènech.

‘Diumenge 28 de juliol
JORNADES MODERNISTES
 • a les 10 h, des de la plaça del Silenci.
  Ruta guiada: Arquitectes modernistes de la Garriga, a càrrec   
  de Lluís Cuspinera.
 • a les 12 h, a can Raspall (Banys, 40)
  Homenatge a Jordi Castellanos.
 • a les 19h h, als jardins de la Torre Domingo Pujadas (Ronda del   
  Carril, 85).
  Audició modernista. Més de cent anys de sardanes

  A les 16 h, al peu del campanar
  Escalada al campanar
  Organitza: CEG

‘Del 25 de Juliol a l’ 1 d’agost
Pels restaurants del poble
Ruta del Pintxo de la Garriga 2013
Organitza: Mexcla’t

‘Dimecres 31 de juliol 
A les 21.30 h, a Can Ramos
Ciclicus (circ contemporani)
Entrada inversa: l’espectador en posa el preu. Un cop ha acabat 
l’espectacle, cadascú, tenint en compte les seves possibilitats i el 
què li ha semblat paga el preu que creu conveniente
Organitza: El gremi. Associació d’arts escèniques

‘De l’1 al 4 d’agost
Pels carrers del poble
Festa Major
Organitza: Comissió de Festa Major i Ajuntament de la Garriga

‘Dimecres 7 d’agost
A les 21.30 h, a Can Ramos
Tracy Strings & CO (Jazz vocal)
Entrada inversa: l’espectador en posa el preu. Un cop ha acabat 
l’espectacle, cadascú, tenint en compte les seves possibilitats i el 
què li ha semblat paga el preu que creu conveniente
Organitza: El gremi. Associació d’arts escèniques

‘Dimecres 14 d’agost
 A les 21.30 h, a Can Ramos
Aleix Forts+Pol Padrós (Jazz)
Entrada inversa: l’espectador en posa el preu. Un cop ha acabat 
l’espectacle, cadascú, tenint en compte les seves possibilitats i el 
què li ha semblat paga el preu que creu conveniente
Organitza: El gremi. Associació d’arts escèniques

‘Dimecres 21 d’agost
A les 21.30 h, a Can Ramos
Il xef Malatesta (Pop electrònic)
Entrada inversa: l’espectador en posa el preu. Un cop ha acabat 
l’espectacle, cadascú, tenint en compte les seves possibilitats i el 
què li ha semblat paga el preu que creu conveniente
Organitza: El gremi. Associació d’arts escèniques

‘Dimecres 28 d’agost
A les 21.30 h, a Can Ramos
ÑAQUE (Teatre)
Entrada inversa: l’espectador en posa el preu. Un cop ha acabat 
l’espectacle, cadascú, tenint en compte les seves possibilitats i el 
què li ha semblat paga el preu que creu conveniente
Organitza: El gremi. Associació d’arts escèniques

‘Dissabte 31 d’agost
A la tarda, al barri de Sant Ramon
Festa del barri de Sant Ramon
Organitza: Comissió de festes del barri de Sant Ramon

‘Dimecres 4 de setembre
A les 21.30 h, a Can Ramos
Dominik Borucki (Dansa contemporània)
Entrada inversa: l’espectador en posa el preu. Un cop ha acabat 
l’espectacle, cadascú, tenint en compte les seves possibilitats i el 
què li ha semblat paga el preu que creu conveniente
Organitza: El gremi. Associació d’arts escèniques

‘Diumenge 8 de setembre
Durant tot el dia, pels carrers del centre
Botiga al carrer
Organitza: ASIC i Ajuntament de la Garriga

‘Dimarts 10 de setembre
A les 00h, a la pista n. 1
Aplec de la Sardana, Homenatge a la senyera i ofrena floral de les 
entitats
Organitza: Òmnium Cultural i Agrupació Sardanista

‘Dimecres 11 de setembre
9 h, des de la pista .1
Pujada al turó de la bandera
Organitza: Amics de la senyera
 
A les 12h, a la plaça del Silenci
Acte institucional. Parlament i lectura del manifest
Organitza: Ajuntament de la Garriga         

A les 21 h, a la plaça de l’Església
Havaneres i rom cremat
Organitza: CiU la Garriga

13 i 20 de juliol. Ballades populars
Org. Ball a la carta, pasaltpas
19.30 h
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JOSEP M. MIRÓ I TXELL CATALAN, gerent del Cinema Alhambra i membre del CineClub la Garriga
El Cineclub i el Cinema, amb el suport de l’Ajuntament, han engegat una campanya per evitar el tancament de l’Alhambra.

“Necessitem recaptar 55.000 euros per salvar el Cinema Alhambra”

L’Alhambra no seria l’Alhambra sense en Josep M. Miró. Amb 
ell i la Txell Catalan, del Cineclub, parlem sobre el passat, pre-
sent i futur del cinema garriguenc i de la campanya iniciada 
per salvar-lo. Ells creuen que “cal retornar al cinema tot el que 
ens ha donat durant aquests anys en els quals ha estat actor 
decisiu en la nostra felicitat, en la nostra formació cultural i en 
el nostre entreteniment”.  El suport rebut els anima i pensen 
que ha de ser una oportunitat per repensar el paper que pot 
jugar aquest equipament centenari en la cultura, no només de 
la comarca sinó fins i tot de més enllà.

Què ha provocat aquesta situació límit del Cinema Alhambra? És 
només un problema de poc públic?
JM: Bàsicament, sí. El número d’espectadors ha baixat, i no només aquí, 
sinó arreu. Si jo omplís cada setmana, no estaria en aquesta situació. 
TC: En primer lloc, cal ser conscients que la cultura i, encara més, la 
cultura de qualitat, té un públic molt concret que, precisament, no es 
caracteritza per ser nombrós. Però més enllà d’aquesta dada, el que 
“delimita” la urgència de la situació del Cinema Alhambra és la necessi-
tat de disposar d’un projector digital.

Per què cal canviar l’equip de projecció?
JM: Perquè si no el canviem no podrem oferir les últimes novetats. Amb 
l’equip d’ara l’oferta és mínima i la nostra intenció és combinar cinema 
d’autor amb cinema comercial. És l’única manera de sobreviure.
TC: L’Alhambra disposa d’un projector de pel·lícules de 35mm i a partir 
de l’1 de gener de 2014 les distribuidores cinematogràfiques ja no fa-
cilitaran còpies de pel·lícules en aquest format, sinó que derivaran tot 
la seva producció cap al format digital. Les sales que no diposin d’un 
projector digital hauran d’abaixar la persiana.

La crisi de l’Alhambra és ja una crisi global d’una manera de fer i 
consumir cultura?
JM: Oi tant! La gent mira pel·lícules per internet, i moltes de manera il·legal. 
També hem de tenir present  que estem en crisi, que la gent no té calés...
Per tot això, hem de treballar perquè si vénen i gasten, els valgui la pena.
TC: Hi ha dos problemes claus: la immediatesa de consum audiovisual 
que suposa internet i la creixent manca d’educació cultural. Avui dia, 
som un pou de coneixements, amb dobles i triples llicenciatures, màs-
ters... però som pocs els que creiem fermament que sense una sòlida 
formació cultural, tots aquests coneixements son ben buits. I el cinema, 
sens dubte, ha contribuit –i continua contribuint- a la formació cultural de 
moltes generacions.

Heu editat deu raons per les quals l’Alhambra no pot tancar. Quina 
és la més significativa?
TC: La que diu que no pot tancar “perquè, en definitiva, ha estat actor 
decisiu en la nostra felicitat, en la nostra formació cultural i en el nostre 
entreteniment. Ens pertoca, ara, mostrar el nostre agraïment”. Ens agra-
da insistir en la importància del cinema com a eina crítica que ha estat 
–i continua sent- d’injustícies socials i polítiques del nostre món, sense 
perdre de vista la gran eina d’entreteniment que suposa. De fet, ja hi ha 
una petita comissió que està treballant per “l’endemà” del Cinema, una 
vegada adquirit el projector digital.

A la Garriga tenim records que ens uneixen al Cinema, però 
què diríeu a la gent de fora? Què és el que el fa tan especial?
TC:: És relativament senzill que el nostre missatge arribi: cal pen-
sar que molts aficionats al cinema d’arreu del país amb els quals 
tenim contacte ja han viscut tancaments de cinemes a les seves 
poblacions (una persona de Granollers ja fa anys que no pot anar a 
peu al cinema, i a Vic fa uns mesos va tancar l’ultima sala comercial 
que quedava al centre de la població). Fins i tot, podríem dir que 
ells poden ser una miqueta més conscients que un ciutadà de la 
Garriga del que podem arribar a perdre si no ens posem les piles. 

La campanya ja ha rebut el suport de moltes persones, artis-
tes, institucions i entitats... Esteu animats?
JM:  Rebre suport anima moltíssim... La gent em para pel carrer i 
m’anima, s’han venut moltes entrades per al concert de la Troba 
Kug-Fú, hi ha molta gent disposada a ajudar... Però és important 
que tot plegat no quedi aquí, que vagi més enllà. Necessitem que, 
un cop ens haguem modernitzat, la gent vingui més al cine perquè, 
si no és així, d’aquí un any estarem igual.
TC: Ens animen tots els recolzaments que estem rebent d’artistes 
d’arreu del país, la disposició de gent del món de la cultura per fer 
música, teatre i el que convingui en benefici de la Campanya SOS 
Alhambra. Ara bé, insistim molt en què tots aquests actes no tenen 
sentit si les diferents formes de col·laboració econòmica que hem 
engegat no donen els seus fruits. Es necessiten 55.000 € per ad-
quirir un projector digital: si aquesta xifra no s’assoleix, tots aquests 
actes hauran estat el més digne dels funerals per al nostre estimat 
cinema, però no hauran servit per res.

Com es pot col·laborar?
TC: Hem engegat una sèrie d’accions per canalitzar les aportaci-
ons econòmiques voluntàries d’arreu:
1. Plataforma pròpia de micromecenatge, des de la qual es podran 
fer aportacions econòmiques: www.cinealhambra.com
2. Compte corrent a La Caixa fer aportacions per mitjà d’ingrés 
al compte o transferència. Número de compte: 2100-0126-19-
0200468530.
3. Distribució de guardioles a tots els comerços de la Garriga,
4. Apadrinatge de butaques: per 100€, una persona podrà apadri-
nar una butaca del Cinema Alhambra, i tenir-hi el seu nom.
5. Paradeta al Mercat del Cineclub, cada dissabte de la Campa-
nya. La gent pot fer aportacions en les diverses guardioles de la 
paradeta.


