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E n  p o r t a d a

Convergència i Unió guanya les eleccions municipals
Acord - ERC treu 4 escons, la CUP entra a l’Ajuntament amb 2 i C’s amb 1

Convergència i Unió (CiU), amb 
Meritxell Budó al capdavant, va 

ser la força més votada a la Garriga 
durant la jornada electoral del 24 
de maig, amb un total de 7 escons 
i 2.426 vots. La segona formació 
amb més vots va ser Acord-ERC, 
encapçalada per Neus Marrodán, 
amb 4 regidors/es i 1575 vots. La 
CUP va entrar per primera vega-
da al consistori amb 2 escons (852 

vots), i va ser la tercera força més 
votada al municipi amb Clara Dachs 
com a candidata. 
També va aconseguir representació 
Ciutadans, amb 1 regidor (Ángel 
Guillén) i 592 vots. Els grups Partit 
dels Socialistes (591 vots), Solida-
ritat Catalana per la Independència 
(545 vots) i Iniciativa per Catalun-
ya-Verds (464 vots) van perdre un 
escó cadascú però van mantenir 1 

regidor (Àlex Valiente, Pep Oliveras 
i Israel Molinero, respectivament). 
Finalment, el Partit Popular va per-
dre la seva representació al consis-
tori amb 246 vots.
La participació a la Garriga va ser 
del 63,14% (més de quatre punts i 
mig per sobre de les eleccions de 
2011, en què va ser del 59,18%). 
Van votar 7.447 persones, d’un elec-
torat total de 11.795. 
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Comparativa de les eleccions municipals 2011 - 2015

Composició del nou consistori 

D1 S1
EME

D1 S2
Pinetons

D1 S3
Pinetons

D2 S1
EMM

D2 S2
Casal de 
Joves

D2 S3
Giroi

D2 S4
Giroi

Total

CIU 380 278 351 509 447 357 104 2426
Acord
ERC
AM

240 197 270 299 233 245 91 1575

CUP 161 110 139 183 132 132 48 852
SI 88 71 117 151 97 128 42 592
PSC 81 67 111 98 88 119 35 591
ICV 57 51 83 74 76 92 27 545
C’s 51 35 67 46 75 86 26 464
PP 42 29 57 30 28 47 13 246
Vot 
blanc

9 8 21 26 23 20 13 120

Any Electorat Participació Abstenció Vots emesos Vots nuls Vots vàlids
2015 11.795 63,14% 36,86% 7.447 36 7.411
2011 11.249 59,16% 40,84% 6.655 113 6.542
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Els mitjans locals, al peu de la notícia
Ràdio Silenci i La Garriga Digital van organitzar un debat electoral 

El nou consistori es constituirà el 
proper 13 de juny a les 12 hores 
a l’Auditori de l’Escola de Música. 
Un cop passades les eleccions, el 

La constitució del nou ajuntament serà el 13 de juny
El Ple es farà a les 12 hores a l’Auditori de l’Escola de Música

La jornada electoral va ser seguida 
de molt a prop pels mitjans muni-

cipals i de la comarca. A més de la 
cobertura de l’àrea de comunicació 
de l’Ajuntament, que va publicar da-
des actualitzades durant tot el dia a 
través de la pàgina web i de les xar-
xes socials, Ràdio Silenci va preparar 
una programació especial. Al migdia, 
l’emissora va oferir un informatiu i, a 
partir del vespre, va dur a terme un 
Especial Eleccions on es van donar 
a conèixer els resultats i les prime-
res reaccions dels i les candidates a 

l’alcaldia. 
També Vallès Oriental Televisió 
(VOTV) va ser present al poble du-
rant tot el dia i fins i tot va fer con-
nexions en directe des de diferents 
punts dels municipi. Des de La Ga-
rriga Digital, la cobertura va ser ex-
haustiva i, al llarg de  la jornada, el 
portal va anar publicant totes les 
novetats relacionades amb els comi-
cis. 
Durant l’escrutini final, la Sala de 
Plens va obrir les portes a tothom 
que volgués seguir els resultats des 

ple de constitució - obert al públic- 
permetrà escollir el govern de la 
Garriga per a la legislatura 2015- 
2019.

de l’Ajuntament a través d’una pan-
talla gegant. 

Debat electoral
El passat 20 de maig, només 4 dies 
abans de les eleccions, La Garriga 
Digital i Ràdio Silenci van organit-
zar un debat electoral al Teatre de 
la Garriga – El Patronat, que es va 
omplir de públic. El debat, que també 
es va poder seguir per l’emissora, va 
comptar amb la participació de tots 
els grups polítics que es presentaven 
a les eleccions.

El procediment per constituir 
el nou consistori del dia 13 co-
mençarà amb la formació de la 
Mesa d’Edat, integrada pel regi-
dor/ora més jove i el regidor/ora 
més gran. Just després els mem-
bres de la Mesa comprovaran les 
credencials dels regidors i regido-
res, que prendran possessió de 
l’acta, prometent o jurant la Cons-
titució. Tot seguit, es constituirà la 
nova corporació municipal. 
Un cop escollida la persona que 
governarà el municipi els propers 
quatre anys, es triarà una nova 
data, la del ple del cartipàs, que 
determinarà l’assignació de les 
àrees i regidories entre els regi-
dors/ores de l’equip de govern i 
de la resta de càrrecs electes.

6
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El Corpus, una festa que es fa gran
Les catifes ja són element d’interès nacional

Jornada castellera

Els castells seran presents a la 
festa de Corpus amb una ac-
tuació que es farà diumenge 7 
de juny a les 12.30 h a la plaça 
Can Dachs a càrrec dels Xics 
de Granollers, la Colla Caste-
llers de Figueres i Castellers de 
la Sagrada Família. El mateix 
dia a les 10 h del matí els Xics 
oferiran un taller de castells 
obert a tothom.

Cartells de Corpus

A la Sala Municipal d’Exposicions 
Andreu Dameson es podran vi-
sitar, fins al dia de la festa, els 
dissenys participants al 30è Con-
curs de Cartells de Corpus. El 
veredicte es donarà a conèixer 
el 6 de juny a les 18 hores a la 
mateixa sala, i el disseny premiat 
serà la imatge del Corpus 2016.

Corpus imaginari, la banda sonora
Estrena d’un CD amb músiques tradicionals

El Corpus de la Garriga, que se ce-
lebrarà el 7 de juny, prepara una de 

les seves edicions més festives. Amb la 
declaració de les catifes de flors com 
a element festiu tradicional d’interès 
nacional, la Garriga consolida, encara 
més, una festa reconeguda arreu. 

Capgròs El Clavellot
Aquest any la festa comptarà amb la 
presència d’un personatge nou: El Cla-
vellot, un capgròs fet per Ramon Aume-
des i que serà present a tots els actes 

programats. 

300.000 clavells
Durant el dia de Corpus es confeccio-
naran 29 catifes florals, on hi lluiran 
300.000 clavells acompanyats d’altres 
tipus de flors i elements vegetals. A 
més de les catifes es faran dos altars, 
un mural i el ja tradicional Ou com ba-
lla. A la plaça de l’Església, per primera 
vegada, les catifes es col·locaran al mig 
de la plaça i les escales de la parròquia 
es guarniran d’una manera especial. 

Enramada
El dissabte 6 de juny a partir de 
les 16 hores tindrà lloc la tra-
dicional enramada, en què es 
guarneixen els carrers del po-
ble amb vegetació de ribera. 

Amb la voluntat de dotar la Festa 
de Corpus d’una banda sonora 
pròpia, l’Ajuntament i l’Associació 
Cultural Corpus la Garriga han 
editat el CD Corpus Imaginari: un 
àlbum amb 11 peces pensades 
per ser la música de la diada. 
L’obra ha estat composta pel ga-
rriguenc Marçal Ramon i inter-
pretada per la Companyia Ima-
ginària d’Arrel. Entre d’altres, 
inclou el Cant d’anar a collir cla-
vells, el Ball de Cintes, el Ball de 
Bastons i la Pluja de Clavells. 
L’àlbum es podrà adquirir a co-
merços del poble. El dia de Cor-
pus a les 17 hores, es farà una 
demostració dels Balls del Cor-
pus Imaginari a la plaça de Can 
Dachs. 
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El Concurs d’Aparadors fa 30 anys
La 3a Nit dels Aparadors tindrà sorpreses

La nit del comerç
El 5 de juny, per 3r any, el comerç de 
la Garriga viurà la seva nit més festi-
va amb la Nit dels Aparadors: de 20 
a 24 hores les botigues participants 
obriran les seves portes i oferiran tota 
mena de promocions, ofertes i es-
pectacles de carrer. També hi haurà 
degustacions d’establiments de res-
tauració, i les escoles de Dansa faran 
actuacions de ball.  El públic, a més, 
podrà participar al concurs “Endevina 
qui ha guanyat”.

El Concurs d’Aparadors de Cor-
pus, organitzat per l’ASIC, celebra 

aquest any el seu 30è aniversari. El 
certamen, en què participen uns qua-
rentena de comerços, és ja una cita 
esperada tant pel comerç local com 
pel seu públic, i els dissenys són cada 
vegada més elaborats.  
Per commemorar els 30 anys del con-
curs  l’ASIC prepara una exposició fo-
togràfica que en repassarà la història. 
Es podrà visitar al local de l’Hotel Ca-
làbria de la Garrafa.  

El Corpus és també una oportuni-
tat d’or per conèixer el municipi, el 
seu patrimoni i els seus elements 
més emblemàtics. Per això durant 
tota la diada s’organitzaran portes  
obertes a espais com el Refugi An-
tiaeri, Can Raspall, el jardí de la 
Casa Barbey, les cases en minia-
tura Olivé-Bulbena, la vil·la romana 
de Can Terrers, la Fundació Maurí 
o la Doma, on es projectarà el do-

cumental La Doma en 3D. 
Altres punts d’interès que també es 
podran visitar seran la capella de 
Santa Maria del Camí, la Fundació 
Fornells- Pla i Conxa Sisquella, el 
Balneari Termes la Garriga i el Jardí 
del Balneari Blancafort. 
La festa, a més, comptarà amb 
punts d’informació turística al Cen-
tre de Visitants (carretera Nova, 46) 
i a Can Raspall (Banys, 38 – 40). 

Una oportunitat per conèixer el poble
Portes obertes als principals punts d’interès

Colors Corpus Run

El 4 de juny tindrà lloc la 2a Co-
lors Corpus Run la Garriga, una 
cursa familiar i festiva per a to-
tes les edats. La cursa sortirà a 
les 19 h de la plaça de l’Església 
(les inscripcions es podran fer   
1 h abans de l’inici), i recorrerà 
els carrers on es faran les ca-
tifes de Corpus. Les persones 
participants han de venir amb 
samarreta blanca per poder 
gaudir d’una autèntica festa de 
colors. 
Corpus als mitjans
La festa de Corpus també atreu 
l’atenció dels mitjans de comu-
nicació. La Xarxa de Televisions 
Locals, juntament am VOTV, 
emetrà un programa especial 
en directe des de la Garriga que 
es podrà veure el mateix dia de 
Corpus arreu del territori. Ràdio 
Silenci i la Xarxa també faran 
un especial durant el programa 
la tarda, divendres 5 de juny de 
16 a 19 h des de la plaça de 
l’Església. 

Sopar popular i concert 

The Gramophone Allstars 
Big Band tancarà el 6 de juny 
el Festival de Jazz de la Ga-
rriga, amb un concert gratuït 
al Passeig en què presen-
tarà el seu darrer disc Jazz-
maica. A partir de les 20.45 
h es farà un sopar popular al 
Passeig, on es podrà seguir 
la final de la Champions i, a 
continuació, començarà el 
concert. 
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La Garriga, un poble que balla
Actuacions pel Dia de la Dansa

Nats Teatre oferirà el 26 de juny 
a les 21 hores l’espectacle Tast 
de teatre contemporani al Cafè 
del Teatre de la Garriga. La com-

panyia, dirigida per Joan Monells, 
“ha despullat el teatre per deixar-
lo amb la veu i els gest dels seus 
actors i actrius”, que llegiran con-
temporanis com Sergi Belbel, Pau 
Miró, Jordi Prat i Coll, Marta Bu-
chaca, Victoria Spunzberg, Marc 
Rossich, Benet i Jornet. La lectura 
dramatitzada anirà acompanyada 
de música en directe. 
Una altra de les cites d’aquest 
mes de juny arribarà els dies 13 i 
14 de juny, amb l’obra La Ratera, 
a càrrec del Grup de Teatre Esplai. 
L’espectacle, dirigit per Josep M. 
Bonet, compta amb les interpreta-
cions de Salut Miró, Maria Dolors 
Carreras, Eusebi Portavella, Joan 
Sistachs, Rosa Fortuny, Alfred Vi-
lar, Maite Puig, Esteve Codina i An-
dreu Galán.

Un tast de teatre contemporani
Lectura dramatitzada de Nats Teatre

La Garriga es va sumar, el passat  
10 de maig, a la celebració del 

Dia Internacional de la Dansa. Tant 
al matí com a la tarda la plaça de 
l’Església va acollir  les actuacions 
de diverses escoles, entitats i cen-
tres de dansa del municipi. 
La jornada, oberta a tothom, va 
comptar amb la participació de les 
escoles  de dansa Tukupracum, In-
terdansa, Ball a la Carta, Pasbàsic 

Exposicions de l’EMAD

La Sala Andreu d’Ameson ha 
estat l’espai on s’han exposat les 
obres d’alumnes dels diferents 
tallers de l’EMAD. Fins al 10 de 
maig es van poder visitar les 
obres fetes per adults, i el 14 de 
maig es va inaugurar la mostra 
de treballs del taller de plàstica 
per a infants i joves.

Intercanvi escolar

Alumnes del projecte educatiu 
ACADA de la  Garriga van viat-
jar a França, fa unes setmanes, 
a través d’un intercanvi escolar 
amb l’institut Toulousse Lau-
trec de Langon. També aquest 
maig la Garriga va rebre la visita 
d’alumnes de l’institut Chambéry 
de la ciutat francesa de Villenave 
d’Ornon, que han conegut el po-
ble i el projecte educatiu ACADA, 
adreçat a alumnes dels tres cen-
tres de secundària del municipi.

i  Disset. També hi col·laboraven 
les escoles Tagamanent, Pinetons, 
Giroi i Puiggraciós, el Club de Ball 
Esportiu de la Garriga, els Dofins, 
l’institut Manuel Blancafort i l’espai 
de dansa Anna Font.
L’objectiu d’aquesta celebració és 
apropar la dansa a la ciutadania i 
donar a conèixer les activitats re-
laciones amb el ball que es duen a 
terme a la Garriga. 

Disset, a Romania

L’escola de dansa Disset ha 
aconseguit 3 medalles de plata 
i una de bronze al concurs Dan-
ce World Cup Spain celebrat a 
Sitges, on hi han participat més 
de 1000 coreografies d’arreu. 
Aquestes medalles portaran 
l’escola a representar Espanya 
al concurs Dance World Cup que 
es farà a Romania del 27 de juny 
al 4 de juliol.
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Catifa vermella per a la gent gran 
Estrena de la pel·lícula Xarop i galetes

El Cinema Alhambra es va vestir 
de gala el passat 28 d’abril per 

acollir l’estrena de la pel·lícula Xa-
rop i galetes, feta per una vintena de 
persones de l’Esplai de Gent Gran 
de la Garriga amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. 
Per a l’ocasió, el carrer Calàbria es 
va guarnir amb una catifa vermella, 
per on va desfilar – entre les ova-
cions del públic- tot l’equip que ha 

Cloenda del Consell d’Infants
Jornada de jocs a la plaça de l’Església

El proper 26 de juny es celebrarà 
la cloenda del Consell d’Infants 
de la Garriga amb una jorna-
da ludicoeducativa a la plaça de 
l’Església. 
Durant tota la tarda els nens i ne-
nes del poble podran gaudir de 
jocs i activitats relacionats amb les 
temàtiques treballades al Consell, 
com són la solidaritat, la coopera-
ció, l’àmbit lúdic i l’educació. 

Casals d’estius

Les àrees de Joventut i Educa-
ció de l’Ajuntament han tornat a 
elaborar un catàleg dels casals 
d’estiu i lleure que s’organitzen 
al municipi. Aquest catàleg, que 
és el segon any que s’edita, 
pretén fer arribar a les famílies 
informació bàsica sobre totes 
les propostes d’estiu que es fan 
al municipi. Es pot consultar al 
web de l’Ajuntament. 

El Consell d’Infants és l’òrgan de 
participació local on els infants 
poden exercir el seu dret a parti-
cipar, a expressar les seves idees 
i pensaments i on poden proposar 
accions concretes per transformar 
el seu poble. El conformen un total 
de 16 nens i nenes de 5è i 6è de 
les escoles del municipi, escollits 
pels seus companys i compan-
yes.

Beques escolar
L’Ajuntament de la Garriga 
obre aquests dies la convoca-
tòria d’ajuts per llibres i mate-
rial escolar. Les dates exactes 
i els terminis per presentar les 
sol·licituds - encara per con-
firmar - es publicaran puntual-
ment al web de l’Ajuntament. 
Més informació a l’Àrea d’Acció 
Social ( c/ Sant Francesc, 1-3 – 
93 871 90 95).

participat en el projecte. Tot seguit 
es va projectar el film, que narra una 
història de ficció que transcorre per 
diversos espais de la Garriga.
La pel·lícula, dirigida per Joan Sol-
devila i escrita per Pepe de Jiménez, 
participarà a la Mostra de Cinema de 
Gent Gran de Calldetenes.  Xarop i 
galetes també s’ha editat en format 
DVD i es pot sol·licitar al correu elec-
trònic cinemafilosofia@yahoo.es.

Visita d’Autisme Europa

Representants de l’Associació 
Internacional Autisme Europa 
van visitar la Garriga el pas-
sat 2 de maig. Les persones 
participants (de França, Ale-
manya, Itàlia, Bèlgica, Islàndia, 
Noruega, Finlàndia, Romania, 
Lituània, Hongria, Àustria, Mal-
ta, República Txeca, Suïssa, 
Luxemburg, Dinamarca, Grè-
cia, Holanda, Polònia, Rússia, i 
fins i tot del Canadà) van visitar 
les instal·lacions d’Autisme la 
Garriga i van intercanviar im-
pressions sobre l’atenció i trac-
tament de persones afectades 
per l’autisme.
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Més presència a les xarxes socials 
L’Ajuntament activa un compte d’Instagram 

Facebook de l’Ajuntament compten 
amb unes 2.000 persones seguido-
res, que disposen així d’informació 
actualitzada del dia a dia munici-
pal. 
A més de poder consultar la pàgina 
web municipal (www.lagarriga.cat), 
que s’actualitza cada dia i inclou 
notícies de l’actualitat del consis-
tori, des de l’Àrea de Comunicació 
també s’ha activat un compte a la 
popular xarxa Instagram (ajlagarri-
ga), on es publiquen imatges i foto-
grafies del poble, el seu entorn i les 
seves activitats. 

Concurs d’Instagram
El Brou del Mestre i l’Ajuntament 
convocaran el proper mes de juliol 
un concurs fotogràfic d’Instagram 
en què podran participar les per-
sones amb perfil a aquesta xarxa 
social. El certamen tindrà 2 catego-
ries: una sobre la Garriga i una altra 
dedicada a la festa major del poble. 
Més informació al web municipal.

La presència de l’Ajuntament de 
la Garriga a les xarxes socials 

segueix creixent i consolidant-se. A 
dia d’avui, tant el compte de Twit-
ter (@ajlagarriga) com la pàgina a 

Twitter de la Policia

La Policia Local de la Garriga 
ha obert un compte de Twitter, 
que pretén ser un nou canal de 
comunicació amb la ciutadania. 
A través d’aquesta xarxa el cos 
ofereix informació relacionada 
amb el trànsit (campanyes, acci-
dents, obres...), la seguretat ciu-
tadana i les emergències (riscs 
nevades, vent, incendis...), entre 
d’altres. Podeu seguir el Twitter 
de la Policia a @PLlagarriga.

Dia del Medi Ambient
Amb motiu del Dia Mundial del 
Medi Ambient, i també dins el pro-
grama de Corpus, l’Ajuntament 
organitza el 5 de juny l’activitat 
“Contes d’Aigua. Històries d’un 
element indispensable per la vida 
i les flors”, un espectacle familiar 
amb efectes de so i llum que gira 
entorn de la cultura de l’aigua, 
els valors de la sostenibilitat i el 
respecte al medi.  L’activitat es 
farà a les 18 hores a la Biblioteca 
Núria Albó.

Educació viària

La Policia Local duu a terme, 
aquestes setmanes, sessions 
d’educació viària als centres 
educatius del municipi. La for-
mació consta d’una part teòrica 
i d’una pràctica, on els nens i 
nenes participen en un circuit on 
han de respectar les normes de 
circulació, civisme i comporta-
ment a la via pública. 

Anècdotes històriques de la Garriga
El vi de can Terrers es bevia a tota la Mediterrània
En podeu trobar més al llibre “Història de la Garriga. Dels petits assentaments 
humans al segle XXI”, ja a la venda 

Entre els anys 2002 i 2005 es van 
descobrir i excavar a la vil·la ro-
mana de can Terrers les restes 
d’una zona de premsatge lligada a 
un dipòsits que ja s’havien desco-
bert. En concret, s’hi van trobar les 
restes de dues premses de palan-
ca, semblants a d’altres que s’han 
documentat en vil·les romanes de 
Teià o Castellbisbal, per exemple. 
Molt probablement, en aquest 
espai s’hi produïa vi entre els se-
gles I i II de la nostra era. Un vi 
que es devia comercialitzar a tota 
la Mediterrània, perquè fa 2.000 
anys la Laietània –el que avui són 
el dos Vallesos, el Maresme i el 
Barcelonès, aproximadament- era 
la màxima productora i exporta-
dora de vi de tot l’Imperi Romà. I, 

en concret, els vins procedents de 
Lauro -segurament ben a prop de la 
Garriga- eren, segons Plini el Vell, 
uns dels millors uns dels millors 
d’entre els de baixa qualitat!
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Fons de la fossa per al contrapès de la 
premsa bastit amb tres enormes pedres de 
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Arranjament del camí fluvial del Congost
Recuperació del tram entre la Garriga i Figaró

Campanya ‘Vine a donar sang”
El 12 de juny, recollida al CAP

La Garriga i Figaró, juntament amb 
el Consorci per a la Defensa de 

la Conca del Riu Besòs i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, han 
signat un conveni per a la recupe-
ració del camí fluvial del riu Congost 
entre els dos municipis. L’objectiu 
d’aquest document és millorar la 
connectivitat d’un tram de 3,38 Km 
situat a la part nord del terme muni-
cipal de la Garriga i el Figaró-Mont-
many. 

El Banc de Sang i Teixits (BST) or-
ganitza una nova jornada de recollida 
de sang a la Garriga, que tindrà lloc el 
12 de juny de 16 a 21 hores al Centre 
d’Atenció Primària (CAP). Durant els 
mesos de primavera i estiu les dona-
cions acostumen a ser més baixes, i 
per això es vol fer una crida especial 
a la població per intentar arribar als 
100 litres durant la recollida al muni-
cipi d’aquest mes.  
Des del BST es recorda que cada dia 

es necessiten més de 1.000 dona-
cions per garantir que tothom tingui 
sang quan li fa falta, ja sigui per a 
intervencions quirúrgiques, tracta-
ments oncològics, trasplantaments 
o en cas d’accidents greu. Per a ser 
donant cal seu major de 18 anys i 
pesar més de 50 quilos. 
Per a més informació sobre la cam-
panya “Vine a donar sang” cal trucar 
al 061 o consultar el web www.do-
narsang.gencat.cat. 

Gestió de les Piscines

L’empresa IGE BCN SL ha 
guanyat el concurs d’adjudicació 
del contracte de gestió de les 
piscines municipals de la Garri-
ga. L’empresa, que ha gestionat 
l’equipament des de l’any 2000, 
serà també l’encarregada de fer-
ho durant els propers 15 anys. 
El nou contracte de concessió 
inclou modificacions respecte a 
l’anterior, així com un nou plec 
de clàusules.

L’actuació, que té un pressupost 
de 111.000 euros i amb inici previst 
abans del juliol, millorarà la platafor-
ma per incrementar la seguretat de 
les persones usuàries i solucionarà 
el pas al gual de la Pessola. 
El camí fluvial del Congost té 37,8 
Km de longitud i ofereix paratges 
d’importància ecològica  com el 
meandre de Can Gallicant, punt 
d’unió entre el PEIN del Montseny i 
el dels Cingles del Bertí.

48 hores de futbol sala
La Garriga celebra els propers 
26, 27 i 28 de juny les 48 hores 
de futbol sala, on poden apun-
tar-se els equips que ho desit-
gin. Una altra cita esportiva és la 
Lliga Futbol 7, que té lloc del 25 
de maig i fins al 22 de juny. Més 
informació als telèfons 607 89 
66 87 – 93 860 52 86 i al correu 
jbatllori@ajlagarriga.cat.

Cursa les Tortugues

La Cursa de Fons de les Tortu-
gues, que el passat 1 de maig 
arribava a la 20a edició, va reu-
nir un miler d’atletes, que van re-
córrer dos itineraris diferents (un 
de 7 km i un de 14).

Cloenda Esport Escolar
Més 150 nenes i nens van parti-
cipar el 16 de maig a la cloenda 
de l’Esport Escolar 2014-2015. 
Durant tot el matí, es van cele-
brar jocs i activitats al Poliespor-
tiu de Can Noguera. 
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Dilluns 1 de juny 
Programació especial Corpus
a partir 17 h, al Taller d’Art de l’EMAD de Can Xic 
Corder
Taller per a infants “Camp de flors”. 
Exposició mural a la façana de l’escola 
de Can Xic Corder. 
Col·labora Mercat Municipal de la Garriga

De l’1 al 5 de juny
de 17.30 a 19 h, a Can Ramos
Audicions dels alumnes d’instrument. 
Entrada lliure.
Organitza: Aula de Música de la FUMH

Dimarts 2 de juny
Programació especial Corpus 
a les 18.30 h, a la Pista núm. 1
“Agafa els patins i vine a patinar 
amb nosaltres” Exhibició de patinat-
ge del Club Patí La Garriga. Exhibició 
d’Hoquei  d’UE La Garriga. Patinatge 
per a tothom.
a les 18.30h al Teatre la Garriga el Patronat
Conferència a càrrec d’Alfred Ro-
dríguez Picó: “Com afecten els 
canvis de temps a la salut física i 
psíquica de les persones”! 
Organitza: l’Aula de Universitat a l’Abast de la FUMH

Dimecres 3 de juny
Programació especial Corpus 
durant tot el dia, pels comerços del poble: Ini-
ci del 30è Concurs d’Aparadors de 
Corpus. Aparadors guarnits del 3 al 7 
de juny. Veredicte popular divendres 
5 de juny.
a les 18 h, a la plaça de Can Dachs: Dansa 
amb els grups Interdansa, Dansa 
Disset,  Pas Bàsic, Tukupracum, i 
Anna Font
a les 19 h: Repicada general de cam-
panes. 

Dijous 4  de juny
Programació especial Corpus 
a les 19 h, a la Plaça de l’Esglèsia: II Colors 
Corpus Run. Cursa i festa popular de co-
lors. Inscripcions: www.lestortugues.cat, 1 
hora abans de la cursa.
a les 20 h: Missa de Corpus, Església Pa-
rroquial. 

Divendres 5 de juny
Programació especial Corpus 
tot el dia: Punt d’informació. Can Raspall 
i Centre de Visitants. Horari de 10 h a 14 h i 
de 16 h a 19 h
de 16 h a 19 h, a la Plaça de l’Església: Es-
pecial Corpus del programa La tarda de La 
Xarxa.
Organitza: Ràdio Silenci

a les 18 h, a la biblioteca municipal Núria Albó: 

Contes d’aigua. Històries indispensa-
bles per a la vida i les flors.
Organitza: Biblioteca municipal Núria Albó i Àrea de 
Medi Ambient Ajuntament de la Garriga

de 20 h a 24 h: 3a Nit dels Aparadors. Les 
botigues romandran obertes per mostrar 
els seus aparadors guarnits i oferiran al 
públic promocions especials i espectacles 
al carrer.
a les 20 h, Capella de les Franciscanes (Carde-
deu, 25): Concert del Cor Americantus. 
a les 23.30 h, a la Plaça de l’Esglèsia, en du-
recte VOTV: Jurat popular Endevina qui 
ha guanyat! I veredicte del Concurs 
d’Aparadors. 

Dissabte 6 de juny
Programació especial Corpus
tot el dia: Punt d’informació. Can Raspall 
i Centre de Visitants. Horari de 10 h a 14 h i 
de 16 h a 19 h
tot el dia: Futbol. Torneig Corpus CF. 
Olímpic La Garriga. Equips benjamins 
de segon any de l’Olímpic i equips convi-
dats d’arreu de Catalunya.
tot el dia, a la Plaça de Can Dachs: Fira Al-
ternativa
al matí, al Carrer del Centre: Taula Informa-
tiva Càncer de Pulmó
Organitza: Oncovallès

a les 16 h, plaça de l’Església i carrer Calàbria: 
Enramada 
a les 17 h, a l’Església Parroquial: Concert 
de la Societat Coral l’Aliança i de la Coral 
Basca Garaizarko Matsorriak
a les 19 h, Sala Municipal d’Exposicions An-
dreu Dameson i Aspa: Veredicte del 30è 
Concurs de Cartells de Corpus 
a les 20.30 h, al Passeig: Pantalla gegant 
per veure la final de la Champions
Organitza: Penya Barcelonista de la Garriga

a partir de les 20.45 h, El Passeig: Sopar po-
pular i concert d’Amics del Jazz amb 
The Gramophone Allstars Big Band
Organitza: Amics del Jazz

Diumenge 7 de juny
Programació especial Corpus 
Des de primera hora del matí, confecció 
d’un total de 29 catifes de flors pels carrers 
del centre del municipi on també hi troba-
rem un mural floral al barri de Dalt, la font 
de l’Ou com balla al carrer de Samalús i 
dos altars a les places de Santa Isabel i de 
les Oliveres.
a les 8.30 h: Laudes Solemnes. Benedicció 
del poble amb el Santíssim que romandrà 
exposat durant el dia Capella del Santís-
sim.

tot el dia: Punt d’informació. Can Raspall 
i Centre de Visitants. Horari de 10 h a 14 h i 
de 16 h a 19 h
tot el dia: Futbol. Torneig Infantil Corpus 
CF. Olímpic La Garriga
a partir de les 10 h,  Plaça de Can Dachs: Ta-

ller de castells. Els Xics de Granollers 
ens ensenyaran a fer castells. Obert a 
tothom.

d’11 h a 13 h, Plaça de Can Dachs: Cercavila 
musical pels carrers amb la  Cia Ima-
ginària d’Arrel, acompanyada pel capgròs 
Clavellot. 

a les 12 h, Plaça del Silenci: Concert de 
swing a càrrec de The Hot Swing Machi-
ne. 

a les 12,30 h,  Plaça de Can Dachs: Actua-
ció castellera Xics de Granollers, Colla 
Castellers de Figueres i Castellers de la 
Sagrada Família

a les 17 h,  Plaça de Can Dachs: Balls del 
Corpus Imaginari. Amb la companyia 
Imaginària d’Arrel i La Garriga Balla, els 
Geganters de la Garriga i l’Esbart Dansai-
re de Granollers
a partir de les 18 h, a la Plaça de l’Església: 
Programa en directe Especial Corpus. 
Xarxa de Televisions Locals/VOTV.
a les 18 h: Sorteig Panera ASIC Corpus 2015 
Lliurament del premi del 30è Concurs 
de Cartells de Corpus. Sala Municipal Ex-
posicions Andreu Dameson i Aspa 
Audició i ballada de sardanes. Amb la 
cobla La Principal del Llobregat. Plaça de 
Can Dachs

a les 19 h: Repicada general de campa-
nes anunciant els Oficis Solemnes 
a les 19,30 h: Ofici  i Missa Solemne de 
Corpus. Cantada per l’Escolania Parro-
quial. 
Processó pels carrers encatifats amb la 
participació dels  Geganters i Grallers de 
la Garriga.  
Benedicció solemne de la població amb 
el Santíssim Sagrament a la plaça de 
l’Església.
Guerra de Clavells anunciant els Oficis 
Solemnes.

Dimarts 9 de juny
a les 18.30 h al Teatre la Garriga el Patronat
Conferència a càrrec de Martí Porter 
Huerre: “Colonialisme, descolonit-
zació i neocolonialisme. El cas Al-
gerià” 
Organitza: l’Aula Universitat a l’Abast de la FUMH

10  i  12 de juny
de 9 a 12 h, a Can Raspall
Taller: “Emprenedors +40 anys, per 
què és un bon moment?”
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dijous 11 de juny
a les 19 h, a la Biblioteca Núria Albó

Bicibíblios: volta ciclista per biblio-
teques de Catalunya. Un viatge a la 
recerca de llibres i lectors amb Ra-
fael Vallbona.
Organitza: Biblioteca de la Garriga i Departament de 
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Organitza: Club Olímpic la Garriga

a les 18 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
La ratera. Venda d’entrades: Litus
Organitza: Grup de Teatre Esplai

a les 18 h, a la placeta de Santa Isabel

2n Festival de Titelles al Carrer. Con-
tes de la Mediterrània.
Organitza: Ajuntament de la Garriga Patrocina: Gela-
tteria Toscana

Del 15 al 19 de juny
a la tarda, al voltant de l’Escola de Música

Música a la Fresca
Organitza: Escola Municipal de Música

Dimarts 16 de juny 
a les 18.30 h al Teatre de la Garriga el Patronat

Conferència a càrrec de Juan José 
López Burniol: “La sortida de la 
crisi”. Cloenda curs 2014-2015. En-
trada lliure. 
Organitza: l’Aula de la Universitat a l’Abast de la FUMH

Dimecres 17 de juny
de 9 a 13 h, a Can Raspall

“Els errors més freqüents a l’hora 
d’emprendre”, a càrrec de Jordi 
Puigdellívol (Start-Up & Innovation 
Sherpa).
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Divendres 19 de Juny
a les 18.30 h, a l’Auditori de l’EMM 
Classe oberta de les nostres or-
questres
Organitza: Escola Municipal de Música

a les 21 h, a Can Queló 
Presentació del llibre “EL BERTÍ” 
flaixos d’una cinglera a càrrec del 
seu autor, Jesús Cano Sánchez.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 22 h, al Cafè del teatre 
Concert de Pere Vilanova. Entrada 
inversa.
Organitza: Cafè del Teatre

Dissabte 20 de juny
al matí, al camp municipal d’esports

Torneig de futbol categoria cadets
Organitza: Club Olímpic la Garriga

de 17.30 h a 00 h, al Passeig 

Concert de fi de curs 
Organitza: Aula de Música de la FUMH

Diumenge  21 de juny
de 10 h a 12 h, des del Centre de Visitants

Itinerari guiat: “La Doma. El tresor 
medieval de la Garriga”. Preu: entra-
da individual 4.5€ / entrada reduïda 3€ / 
menors de 8 anys gratuïta. Inscripció prè-
via: info@visitalagarriga.cat o trucant al 93 
113 70 31 / 610 47 78 23.

Organitza: Centre de Visitants

a les 19 h, a l’Auditori 

Concert-presentació de la Jazz 
Band de l’Escola de Música. 
Organitza: Escola Municipal de Música

Dimarts 23 de juny
FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS 
CATALANS.
Cercavila pel principals carrers del 
poble. Lectura del Manifest dels 
Focs de Sant Joan i Flama del Cani-
gó. Encesa de la foguera a 2/4 de 10 
del vespre a la plaça de l’església. 
Anirem a recollir la Flama a coll 
d’Ares. Possibilitat d’autocar. Més 
informació al CEG
Organitza: Centre Excursionista Garriguenc i ACR 
Front Diabòlic

Dijous 25 de juny
a les 8 h, des de Can Queló

Sortida a TV3. Informació i inscripcions a 
Can Raspall
Organitza: Aula Oberta de la FUMH 

Divendres 26 de juny 
a les 17.30 h, a la plaça de l’Església

Cloenda del Consell d’Infants
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 21 h, al Cafè del Teatre 

Activitat: Tast de teatre contempo-
rani. Selecció i direcció: Joan Monells 
Taquilla inversa
Organitza: Nats Teatre

Dissabte 27 de juny 
a les 19 h, a la plaça de Can Dachs

Sardanes d’inici d’estiu  amb la co-
bla Bellpuig
Organitza: Agrupació Sardanista

27 i 28 de juny
durant tot el dia, a la Pista número 1

48 hores de futbol sala
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Diumenge 28 de juny
de 18 h a 21 h, a la sala polivalent del Teatre 
de la Garriga 

Jam Session-Improvisació. Una tro-
bada-diàleg de músics i moviment per 
a tota persona interessada en partici-
par-hi
Organitza: associació “Relats de l’Alzina”-Elena 
Castelar Garriga

Dimarts 30 de juny 
a les 18.30 h i 19.30 h, a l’Auditori de l’EMM 

Audicions d’alumnes de pas de grau
Organitza: Escola Municipal de Música 

15

Cultura de la Generalitat. Amb la col·laboració de Cap 
Problema Bicicletes.

Divendres 12 de juny
de 16 a 21 h, al CAP
Campanya de donació de Sang.
Organitza: Banc de Teixits

a les 18.15 h, a l’Auditori 
Audició i Conte musicat. Un som-
ni meravellós a càrrec de l’aula de 
violí (violinistes de 4 a 6 anys).
Organitza: Escola Municipal de Música

a les 20 h, a Can Ramos
Cicle Posem la Nota. Sopar, con-
ferència i concert en directe: Bo-
leros i tangos per Celeste Arias i 
Santi Careta. Versions de Chavela 
Vargas, Antonio Machín i Adriana 
Valera. Informació i inscripcions a Can 
Raspall.
Organitza: l’Aula de Cultura de la FUMH 

a les 22 h, al Cafè del Teatre

Concert acústic de Morgan Jr
Organitza: Cafè del teatre

Dissabte 13 de juny
de 10 a 12 h, des del Centre de Visitants  
Itinerari guiat: “Vila termal i 
d’estiueig”(Ruta Raspall). Preu: en-
trada individual 4.5€ / entrada reduïda 3€ / 
menors de 8 anys gratuïta. Inscripció prè-
via: info@visitalagarriga.cat o trucant al 93 
113 70 31 / 610 47 78 23.
Organitza: Centre de Visitants

de 12 a 13h, des de l’Estació de Renfe 
Itinerari guiat: “Refugi antiaeri de 
l’estació”. Entrada individual 4.5€ / entra-
da reduïda 3€ / menors de 8 anys gratuïta. 
Inscripció prèvia: info@visitalagarriga.cat o 
trucant al 93 113 70 31 / 610 47 78 23.
Organitza: Centre de Visitants

de 18 a 20 h, des del Centre de Visitants  

Cicle d’herbes i plantes. Sant Joan 
solstici d’estiu: plantes de Sant 
Joan, tradicions i pòcimes. Preu 
únic: 12€ Inscripció prèvia: info@visitalaga-
rriga.cat o trucant al 93 113 70 31 / 610 47 
78 23
Organitza: Centre de Visitants

durant tot el dia, al camp municipal d’esports

Torneig prebenjamins i benjamins
Organitza: Club Olímpic la Garriga

a les 12 h, a l’Auditori

Constitució del nou Ajuntament
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 20 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
La ratera. Venda d’entrades: Litus
Organitza: Grup de Teatre Esplai

Diumenge 14 de juny
al matí, al camp municipal d’esports

Torneig d’alevins.
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JUNTA DE L’ASIC, Agrupació de Serveis i Comerciants de la Garriga

Què suposa el Concurs d’Aparadors de Corpus per al co-
merç de la Garriga?
Des de les botigues, el Concurs d’Aparadors es viu d’una 
manera molt especial... És una campanya molt esperada i 
valorada, ja que els comerços tenen l’oportunitat de lluir els 
seus aparadors ben engalanats davant de les persones clien-
tes i del públic visitant. El muntatge d’un aparador pot tenir 
una preparació de mesos perquè la majoria de comerciants 
s’encarreguen personalment del disseny i muntatge dels ele-
ments decoratius.  Cada any, quan s’acaba el concurs, els 
botiguers comenten que ja han pensat com faran l’aparador 
de l’any vinent. 

Aquest any el certamen arriba a la 30a edició. Com ha 
evolucionat al llarg dels anys? 
La evolució del concurs ha estat molt regular. Durant aquests 
30 anys hi ha hagut una mitjana de participació que volta els 
45 establiments, i això és significatiu, ja que es tracta d’una 
xifra molt superior a la de concursos d’aparadors d’altres po-
blacions amb un volum similar de comerços. Definitivament, 
la clau de l’èxit ha estat la passió dels i les comerciants i la 
seva implicació en el desenvolupament de la festa de Cor-
pus. 

Amb motiu del 30è aniversari organitzeu una exposició 
fotogràfica. Què hi trobarem?
Un recull d’imatges entranyables dels guanyadors dels pri-
mers premis d’aquests 30 anys. La recerca d’aquestes fo-
tografies no ha estat fàcil perquè durant tot aquest temps 
algunes botigues han desaparegut, ja sigui per jubilació o 
per canvi de negoci. L’exposició es podrà visitar al local de 
l’Hotel Calàbria.

L’any 2013 vau engegar la Nit dels Aparadors, que arriba 
el proper 5 de juny. En què consisteix?
Vam crear la Nit dels Aparadors amb l’objectiu de revifar el 
recorregut del concurs i actualitzar-lo amb un nou format 
d’actuacions en viu, música i la participació de la  restauració 
de la Garriga. Els establiments que hi participaran romandran 
oberts de 20 h a 24 h per oferir la gran festa del comerç amb 

promocions especials, ofertes, espectacles al carrer, de-
gustacions... Les escoles de dansa de la Garriga també 
faran actuacions a l’eix comercial. Serà una nit perfecta 
per passejar, comprar i gaudir dels aparadors de les boti-
gues de la Garriga.

La Nit dels Aparadors inclourà un concurs, també.
Sí. Farem el concurs Endevina qui ha guanyat, on el pú-
blic haurà d’endevinar quin serà l’aparador del Concurs 
d’Aparadors premiat pel jurat professional. Les butlletes 
per votar es trobaran als comerços i s’hauran de diposi-
tar en una urna que hi haurà a la plaça de l’Església. Es 
sortejaran vals de compra per valor de 500 euros i premis 
patrocinats per Caves Mont-Ferran i Taqui Distribucions. 

Què creieu que caracteritza o diferencia el comerç de 
la Garriga?
A la Garriga tenim un comerç sensible, amable, que 
sap què necessiten les seves persones clientes. Quan 
passegem pels carrers de la Garriga trobem un comerç 
d’excel·lència, professional i proper. Els nostres associats 
participen de les actuacions de dinamització comercial, 
es formen en noves tecnologies, són solidaris i tenen un 
objectiu en comú: lluitar per reforçar l’eix empresarial i 
comercial.

Penseu que, darrerament, es valora més que fa un 
temps el comerç de proximitat? Hi ha hagut un canvi 
de xip?
Sí, i la proximitat és la identitat del model comercial de la 
Garriga. Una de les característiques del comerç de proxi-
mitat és la concentració d’oferta en un espai relativament 
petit i abastable a peu entre establiment i establiment, fet 
que permet un bon encadenament del procés de compra: 
conèixer els diferents models de producte, comparar-los 
entre ells, escollir i comprar.  
L’oferta rica i variada de comerços i serveis del nostre 
eix comercial fa que el tipus de client actual estigui sen-
sibilitzat amb la importància de comprar en establiments 
propers i de confiança.

Aquest any l’ASIC celebra la 30a edició del Concurs d’Aparadors de Corpus i organitza la 3a Nit dels Aparadors

“A la Garriga tenim un comerç d’excel·lència, professional i proper”

L’Agrupació de Serveis i Comerciants de la Ga-
rriga (ASIC) enfila aquest any la 30a edició del 
Concurs d’Aparadors de Corpus, un certamen 
que s’ha consolidat any rere any i que ja és tota 
una tradició al poble. 
Des de la Junta de l’ASIC –formada per Núria 
Martínez, Sandra Llobet, Albert Pous, Pilar Mi-
llán, Eugènia Andreu i Lourdes Titos– ens parlen 
de l’evolució del concurs i de la implicació dels 
comerços participants al llarg d’aquestes tres dè-
cades. Amb molts projectes per endavant, l’ASIC 
també organitza la 3a Nit dels Aparadors, que 
arriba el 5 de juny amb moltes sorpreses.




