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Divendres 25 de juliol

Dissabte 26 de juliol

Taller “Modernitza’t!”
a les 18 h al pati can Raspall (Banys, 40).

Visita guiada a l’Arxiu Cuspinera.
a les 11 h a can Raspall (Banys, 40).

Xerrada-visita inaugural: “Bon cop de Raspall!”
a les 20 h a can Raspall (Banys, 40).
Concert de guitarra.
a les 22.30 h a la capella de Santa Maria del
Camí. Espai cedit per Grup Tort.

Diumenge 27 de juliol

Visita guiada a l’exposició de pintures de Josep Comes i Busquets
a les 19 h a la Sala Municipal d’Exposicions Andreu Dameson, Plaça de can Dachs s/n
Visita guiada: La nit del Modernisme.
a les 20.30 h, amb sortida des de can Raspall
(Banys, 40).
Concert. “Elles: les modernistes”.
a les 22.30 h al Teatre de la Garriga-el Patronat
(Passeig, 42).
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Visita teatralitzada: Els estiuejants. Gent de
Barcelona.
a les 11 h, amb sortida des de l’estació de tren
de la Garriga (Ronda del Carril s/n).
Actuació de l’Esbart Maragall.
a les 19.30 h a la plaça de l’Església.

En portada

Tornen les Jornades Modernistes de la Garriga

Es programen activitats lúdiques i culturals per a totes les edats

L

a Garriga tornarà a celebrar, del
25 al 27 de juliol, les Jornades Modernistes. Les jornades, ja consolidades, esdevenen un punt de trobada,
reflexió i difusió del coneixement al
voltant d’un dels moviments culturals
més característics de la nostra història contemporània. Enguany es fa
una aposta que engloba activitats per
a totes les edats amb tallers per a infants, visites guiades i concerts.
Les Jornades Modernistes començaran el divendres 25 amb el taller
“Modernitza’t” adreçat a infants de
3 a 10 anys. Els participants podran
emportar-se a casa un mòbil decorat
o una composició de diferents textures i materials aplicant tècniques de
l’època. El mateix divendres es podrà
assistir a la xerrada sobre Raspall a
càrrec Lluís Cuspinera i Carme Clusellas, dos dels màxims experts del
treball de l’arquitecte garriguenc. La
jornada acabarà amb un concert, a

Santa Maria del Camí, de Manel Sànchez, un guitarrista de Sant Feliu de
Codines, que actualment és professor
a l’escola Musikshule der Stadt Troisdorf d’Alemanya.
La programació de dissabte permetrà
gaudir de tres visites guiades inèdites. Una a l’arxiu Cuspinera, un interessant fons per a l’estudi del modernisme i de l’arquitectura en general.
Una altra, a l’exposició de pintures
hiperrealistes d’interiors modernistes
de Josep Comes i, una darrera de
nocturna per algunes de les principals
cases modernistes del Passeig com
can Durall, la casa Fages i la casa
Colom. En aquesta darrera activitat,
les guies vestides d’època explicaran
com es vivia i com va afectar l’estiueig
a la Garriga. La visita, que inclourà un
passeig pels jardins de can Barbey,
il·luminats per a l’ocasió, acabarà
amb un refrigeri al Teatre de la Garriga El Patronat. L’activitat, per la qual

cal inscripció prèvia, tindrà un preu de
8 euros i de 4 euros pels infants.
El dissabte finalitzarà amb el concert “Elles: les modernistes” amb la
soprano Maria Teresa Garrigosa, el
tenor Jordi Cortada i el pianista Manuel Ruiz que interpretaran peces de
Narcisa Freixas, Carme Karr, Lluïsa
Denis, Isabel Güell i Lluïsa Casagemas.
Les Jornades es clouran diumenge
amb una visita teatralitzada que sota
el títol “Els estiuejants. Gent de Barcelona” permetrà reviure la vida de
senyors, masovers i minyones i, amb
una actuació de l’Esbart Maragall que
mostrarà el seu repertori de danses
tradicionals.
Les Jornades estan organitzades per
l’Ajuntament de la Garriga amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Més informació i tota la programació a
www.visitalagarriga.cat

Opinio dels grups polítics
CIU: Enguany celebrem la tercera edició de les Jornades modernistes del nostre municipi, unes jormades que ens ajuden a recuperar i posar en valor una època que va ser part de la historia de la Garriga, que és part del nostre patrimoni.
Acord: “Les Jornades són una excel·lent oportunitat per mostrar tot el que ha aportat i aporta el patrimoni modernista a
la Garriga, ja que es tracta d’un dels principals actius turístics del nostre poble i hem de saber difondre’l i dinamitzar-lo
com es mereix”.
SI: “És una bona oportunitat per potenciar el coneixement del llegat modernista del poble, tant pels més petits com els
més grans, per difondre’l i fomentar així el turisme cultural a la Garriga”.
PSC: “Fomentar el Patrimoni local com a tret diferencial de la Garriga, és una gran forma d’atraure a visitants. El
Patrimoni,un punt de qualitat per la Garriga”.
ICV: El nou programa de les Jornades Modernistes pinta bé i desitjem que sigui un èxit com en les darreres edicions.
Creiem que aquesta ha estat la iniciativa cultural més encertada d’aquesta legislatura i participarem novament amb
ganes de posar el nostre granet de sorra per consolidar-la.
PP: “En aquestes Jornades Modernistes, animem a tots i totes a participar i visitar això que els Garriguencs podem estar
orgullosos. El nostre Patrimoni Arquitectònic i Cultural, el dia 25, gaudirem d’una Jornada completa per conèixer més i
gaudir de molts actes. El Partit Popular al costat”.
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Cessió de l’ús de la Doma

L’Ajuntament hi farà activitats culturals

L

a Parròquia Sant Esteve de la
Garriga ha cedit, per 20 anys,
l’ús de la Doma i el seu perímetre a
l’Ajuntament. Així, segons el conveni
signat el dia 6 de juny per l’alcaldessa,
Meritxell Budó, i pel rector, Santiago
Cullell, l’Ajuntament podrà realitzar
activitats de caire cultural al recinte.
Malgrat la cessió, l’església seguirà
tenint l’ús principal del culte i la Parròquia restarà informada de les obres
o activitats que s’hi desenvolupin.
En contraprestació a l’ús, l’Ajuntament
es farà càrrec dels costos de rehabi-

litació del recinte. En aquest sentit, ja
s’ha demanat una subvenció de més
de 120 mil euros a la Diputació per
restaurar la coberta.
L‘església de la Doma del segle XV
està catalogada al Pla General i al Pla
Especial de Protecció del Patrimoni
com a Bé Cultural d’Interès Local.

Curs de patrimoni

L’Ajuntament de la Garriga
organitzarà el proper 17 i 18
d’octubre un curs de formació de guies-intèrprets en llocs
d’interès patrimonial. Aprendre a detectar les característiques, i necessitats del públic
visitant, utilitzar les tècniques
de la interpretació del patrimoni (IP) en itineraris guiats i
conèixer els mitjans interpretatius són alguns dels objectius
del curs, que anirà a càrrec
d’AmbientArte, una de les empreses més importants de la
disciplina de l’Estat espanyol.
Les inscripcions es faran durant
el mes de setembre.
Xerrades d’història

Patrimoni per a escoles i instituts
Se’ls regalen lots de llibres i un DVD

Les set escoles i els dos instituts
de la Garriga, així com l’EMAD, la
Biblioteca Núria Albó i la Fundació
Maurí, van rebre el 16 de juny passat un lot de materials relacionats
amb el patrimoni garriguenc.
La donació ha estat possible gràcies al conveni de patrocini que
es va firmar entre l’Ajuntament,
l’entitat La Garriga Secreta, que
han editat alguns dels llibres que

formen els lots, i la Funerària Monserdà que els ha pagat.
Els lots estan formats pel llibre “La
Doma, retaule dels garriguencs”,
un DVD que fa un passeig per tot
el recinte, dos volums de “La Garriga, Dia a Dia” d’Albert Benzekry,
el llibre “La Garriga, noms de casa i
de lloc” d’Enric Garcia-Pey, i “Aviació i guerra a la Garriga”, de David
Gesalí i David Iñíguez.
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La Fundació Maurí organitza
aquest mes de juliol una trilogia de xerrades sobre l’11 de
setembre de 1714 (dia 6), l’exili
literari català de 1939 (dia 12)
i el naixement de la Mancomunitat el 1914 (dia 19). Les sessions, que es faran a la seu de
la Fundació a partir de les 19 h,
aniran a càrrec d’historiadors i
professors universitaris.

Conèixer la Garriga durant les vacances d’estiu
El Centre de Visitants ofereix tallers, rutes i visites guiades

E

l Centre de Visitants ofereix la
possibilitat de conèixer la Garriga
des d’un punt de vista diferent durant
l’estiu. A part de la vintena de propostes tipificades sobre natura i patrimoni, durant el juliol i agost han programat diverses activitats.
Dins la programació de les Jornades
Modernistes del proper mes de juliol
han previst un taller, el dia 25, una visita guiada nocturna pel modernisme,
el 26 i un espectacle sobre els estiuejants, el 27. A més, durant la Festa
Major oferiran un nou itinerari guiat
sota el títol “El Molí de Blancafort i la
ruta de l’aigua” i uns tallers de jocs
històrics. “Què t’hi jugues? El lleure
ara i abans”.

També han programat dues bicicletades una el dia 18 de juliol al camp
d’aviació de Rosanes i l’altra pel Congost el dia 16 d’agost.
Lloc privilegiat
Encara que no tots els garriguencs i
garriguenques són conscients, la Garriga es troba situada en un lloc privilegiat, emmarcada per la muntanya
de Puiggraciós i els Cingles de Bertí, a
un costat, i pel massís del Montseny a
l’altre. Aquest fet situa el municipi com
un punt d’inici ideal de diferents rutes
de senderisme, excursions de descoberta i circuits de BTT amb dificultats
diverses i tots ells ben senyalitzats.
A més, la Garriga és un poble ple de

S’amplia la reserva del Montseny

patrimoni i de llocs d’interès, que es
pot redescobrir durant les vacances.
S’hi poden trobar espais arqueològics
tan importants com la Vil·la romana
de can Terrers, un camp d’aviació de
la Guerra Civil, i elements arquitectònics tan variats com castells medievals, esglésies i ermites de totes les
èpoques i, és clar, torres modernistes
de primer nivell. Des del Centre de
Visitants també ofereixen informació
sobre aquests espais garriguencs per
tal de conèixer i gaudir del passat i
present del municipi.
La visita com a turistes locals, pot
acabar comprant al variat comerç de
la Garriga i menjant a un de la setantena d’establiments del municipi.
Estalvi energètic

Permetrà revaloritzar aquest espai natural

La Unesco va aprovar el 12 de juny
passat ampliar l’àmbit de la Reserva de la Biosfera del Montseny
més enllà del perímetre actual
del Parc Natural, per comprendre
tot el territori dels municipis que
l’integren. Fins ara només el 21%
del terme de la Garriga pertanyia
al Parc Natural.
L’ampliació significa un pas en-

davant en la salvaguarda i la revaloració d’aquest espai singular,
d’una gran riquesa mediambiental
i la possibilitat de conciliar la conservació de la natura i el desenvolupament econòmic dels diversos
municipis del parc, entre ells la
Garriga.
Al món hi ha 621 reserves distribuïdes per 117 països.
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Una xerrada i dues activitats
infantils van ser les propostes
de la Festa del Medi Ambient
i l’Energia, que es va celebrar
el 12 i 13 de juny passat a la
Garriga. La xerrada es va centrar en com millorar la facturació elèctrica i la importància
de tenir contractada la potència elèctrica correcta. Pel que
fa a la jornada infantil, es van
instal·lar jocs educatius a la
plaça Can Dachs per tal que
els nens i nenes aprenguessin
jugant a estalviar.

Notícies

Música de tot tipus durant el mes de juliol
Diferents entitats organitzen concerts i recitals

D

urant les setmanes prèvies a
la Festa Major, la música pren
protagonisme a l’agenda garriguenca.
Per una banda hi ha el cicle de
concerts de Divendres a la Fresca. Tres entitats juvenils organitzaran cada divendres a l’Auditori una
sessió. La Bordalla farà la del 4 de
juliol, Mexcla’t la del dia 11 i Amics
del Soroll la del 25.
Per altra banda hi ha el cicle dels
“Puntets dels dimecres” organitzat per l’Aula de Música Moderna
i Tradicional de la FUMH. El cicle
ha programat, els dimecres del 2 al
30 de juliol, circ, poesia, dansa contemporània, teatre i màgia. Tots els
espectacles exceptuant el del 16 de
juliol tenen entrada inversa. És a

dir, el preu el posa l’espectador tenint en compte les seves possibilitats
i el què li ha semblat l’espectacle.
A més, el dia 4 hi ha el tradicional
concert d’estiu de l’escolania. Sota
el títol de “La divertida història de
la música”, la formació proposa un
viatge per les diferents etapes històriques de la música.
Una altra de les propostes d’aquest
mes, és la del Cicle de Cinema Solidari, que organitza l’Ajuntament i
el Consell Municipal de Cooperació
al Desenvolupament i Solidaritat.
Faran una doble sessió de música
i cinema, el proper 5 de juliol a la
Torre del Fanal. Rosa Sánchez i
Héctor Serrano cantaran músiques
tradicionals de Centreamèrica i
Sudamèrica de Son Jorocho, Cha-

vela Vargas, Víctor Jara i Violeta
Parra; i es farà una projecció de la
pel·lícula d’Icíar Bollaín “También
la Lluvia”. El film explica una història ambientada a Cochabamba
(Bolívia) durant la Guerra Boliviana
del Agua.
Un altre dels plats forts de l’agenda
de juliol és el concert commemoratiu del 40 aniversari de la Coral
Ariadna, amb la participació dels
cantaires que es van afegir a la
crida per participar al projecte, i el
Cor Americantus. Es farà el proper
12 de juliol al Teatre de la Garriga
i comptarà amb un programa molt
especial. Es cantarà el Glòria de
Vivaldi i la Missa de la Coronació
de Mozart per a solistes, cor i orquestra.

Festes als barris de la Garriga

El veïnat de les Roques i el de Dalt organitzen activitats
Durant el mes de juliol el veïnat de les
Roques i el del Barri de Dalt organitzen les seves festes.
Comença el barri de les Roques amb
el seu sopar popular el dia 12 de juliol.
Pel que fa al Barri de Dalt la celebració es farà del 18 al 20 de juliol. Les
activitats començaran divendres amb
un sopar al carrer del Negociant i per
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dissabte han organitzat un espectacle infantil amb la companyia de
Cesc Serrats. La benedicció de
vehicles per Sant Cristòfol, un dels
actes estrella de la Festa, es farà
el proper diumenge 20 de juliol a
partir de les 12.30 h. La jornada
començarà, però, a primera hora
del matí a la plaça de l’Església
amb una concentració de motos.

El Foraster i el grup Macedònia, a la Festa Major

S’han programat més de vuitanta activitats del 31 Juliol al 3 d’Agost

L

a Festa Major, que se celebrarà
del 31 de juliol al 3 d’agost, portarà a la Garriga una programació
farcida de novetats.
La programació d’aquest any està
formada per més d’una vuitantena d’activitats pensades per a tots
els públics i totes les edats, que
es desenvoluparan a diversos espais del poble. Activitats com el
paintball, la festa de l’escuma de
colors, el concert de Macedònia,

l’esgarrinxada infantil, el concurs
d’orxata, el passeig amb burros i
un taller amb bombolles de sabó,
s’afegeixen a les altres activitats
familiars com la tradicional gimcana i la bicicletada. D’aquesta manera s’augmenta l’oferta d’actes
pensats pel públic de 8 a 16 anys.
Les nits de Festa Major tornaran a
ser el plat fort per a joves i no tan
joves. Entre els espectacles, destaca la nit del Tour40 i els concerts
de “Delafé y las Flores azules”
i “Se atormenta una Vecina”. La
programació també comptarà amb
la participació de diversos grups
locals.
Tot plegat, sense oblidar els clàssics de Festa Major com els concerts vermuts, el teatre, l’acte
dels Millors esportistes, el sardaxou, les havaneres o el Sopar,
que enguany es farà a la plaça de
l’Església amb l’orquestra Montgrins. Aquesta formació també actuarà al recuperat concert de Festa Major, que es farà el divendres
al vespre.

30 establiments a la Ruta del Pintxo

Inici de Festa
Una altra de les novetats d’aquest
any és l’inici de festa, que començarà a la plaça de l’Església
amb l’actuació del grup Brincadeira. Seguidament El Foraster Quim
Masferrer, llegirà el pregó. La jornada es completarà amb el primer
concurs de batucades, els versots
i l’esperat correfoc i correaigua.
Un cartell molt festiu
El cartell de Festa Major és obra
de Pau Gómez Miquel, alumne de
grau mig d’art final de l’EMAD. La
imatge convida tothom a gaudir de
4 dies plens de gresca i activitats
sota el lema ‘Tots junts fem festa”.
El programa, a les cases
El programa, que canvia de format, arribarà a totes les cases i
també es podrà consultar al web
municipal. Com cada any, és fruit
del treball conjunt de la Comissió
Ciutadana de Festa Major, integrada per entitats, associacions, persones a títol individual, personal
tècnic i regidors de l’Ajuntament.
Bus nocturn

Sortejaran un passeig amb el cotxe de Moritz

La Ruta del Pintxo tornarà a oferir, del 24 al 31 de juliol, tastets de
qualitat i disseny d’una trentena
d’establiments del municipi. La
ruta es va crear fa tres anys per donar a conèixer els diversos espais
gastronòmics de la Garriga i com

una oportunitat per promocionarse i buscar nous clients.
L’activitat, que està organitzada per l’entitat Mexcla’t amb la
col·laboració de l’Ajuntament i
l’ASIC, estarà en aquesta edició
patrocinada per la Cervesa Moritz,
que promourà la Ruta del Pintxo
per tot Catalunya.
La ruta premia els millors productes i alhora sorteja entre els clients
diferents regals. Una de les novetats d’aquesta edició és la possibilitat de realitzar una passejada
amb un vehicle retro de la Fàbrica
Moritz.
L’any passat la ruta gastronòmica va servir 16.024 consumicions
entre els 24 establiments participants.
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El Bus Nocturn C17 tornarà a
recórrer les festes majors i altres concerts d’aquest estiu.
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 Mataró, la
Garriga, Cardedeu, l’Ametlla i
Granollers.. Les inscripcions,
que són gratuïtes, es poden fer a
través de la web municipal i també la mateixa nit a la parada del
bus (si queden places lliures).

Notícies

QR’s al voltant del riu Congost

Els han instal·lat alumnat dels Pinetons

Píndoles 2.0

Durant aquest mes de juliol se
segueixen programant píndoles
formatives 2.0 per tal de donar
eines per buscar feina o per engegar un projecte emprenedor.
Es faran sessions d’Iniciació
a les xarxes socials, de Facebook, Linkedin, Twitter i de Bio
Currículum i Retoc digital.

A

lumnat de 5è de l’escola Els Pinetons van instal·lar el passat 19 de
juny diferents QR’s al voltant del pont
de Can Jacob a tocar del riu Congost.
A través d’aquests codis, el visitant és
derivat a un blog que han fet sobre la
història del riu.
Al blog (http://blocs.xtec.cat/riucongostpinetons/), s’hi pot trobar informació i fotografies del riu i de l’activitat
social que s’hi desenvolupava durant

Premis a garriguencs
la primera meitat del segle XX.
Aquest treball forma part del projecte d’Apadrinament d’un tram del riu
Congost que ha permès que els estudiants d’aquest centre desenvolupin activitats curriculars, culturals i
lúdiques al voltant del riu. Les activitats es relacionen principalment amb
l’àrea de medi, però també amb altres
com educació artística, matemàtiques
i llengües.

Compren dibuixos de Ramon Dameson
Són làmines sobre modernisme

Durant els últims mesos diversos garriguencs han rebut premis com Joan Giralt que amb
el seu documental “ni perdono,
ni oblido” ha guanyat el 1r premi
de l’UB als treballs de recerca
per la pau i Gerard Pagespetit del Vil·la Romana, que va
aconseguir la medalla d’or en
la competició d’ebenisteria dels
Catskills.
Exposició a Suècia

L’Ajuntament ha comprat per
14.520 euros, una col·lecció
de 64 làmines sobre motius
d’arquitectura modernista de la
Garriga dibuixades per Ramon
Dameson La col·lecció serà exposada a Can Raspall amb l’objectiu
que els dibuixos puguin ser pú-

blics i complementin la informació sobre el modernisme que hi
ha a l’equipament municipal. Les
làmines són fetes amb una tècnica mixta de tinta al dissolvent i ja
van ser exposades a la Garriga
durant les darreres Jornades Modernistes.
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Amb el recolzament de la Fundació Fornells-Pla i Conxa
Sisquella, el castell suec de
Läckö Castle-Lidköping acull,
fins el 30 d’agost una exposició
d’onze artistes suecs i onze artistes garriguencs. L’exposició
es podrà veure a la Garriga del
5 d’octubre fins al 30 de novembre.

Corpus segueix sent la Festa més gran de la Garriga

L

a Diada de Corpus segueix sent
la Festa més gran de la Garriga.
Centenars de persones van participar
a les diverses activitats, que es van
organitzar del 13 al 22 de juny, en què
hi destacaven el concert inaugural, la
trobada de geganters, la cursa colors
corpus run, la Nits dels Aparadors i el
dia de Corpus amb la confecció de les
29 catifes.
La Trobada de Gegants
Tot i que la pluja va aigualir la celebració dels 25 anys dels Geganters,
que van haver d’anul·lar el correfoc,
la trobada de diumenge 15 va reunir una vintena de colles vingudes
d’arreu dels Països Catalans. Des de
l’Ajuntament es va voler reconèixer la
feina feta per l’entitat amb l’entrega
d’una placa commemorativa.
Activitats paral·leles
Com sempre les diverses entitats

del municipi van col·laborar amb
l’organització d’activitats paral·leles
a la Diada amb exhibicions i la Nit
dels Aparadors, que es va fer el 20 de
juny passat amb gran èxit de públic.
El Concurs d’Aparadors el va guanyar Can Mario, el segon premi va ser
per Perruqueria Imma i el tercer pel
Racó dels Perfums. Es va donar un
accèssit de creativitat a calçats Cañellas, un accèssit sobre modernisme a
L’Esborrany i un premi a la millor escenografia a Petit Manhattan.
Visites guiades
Com sempre, la Diada és una oportunitat per conèixer el patrimoni garriguenc. Es calcula que van passar
més de 1500 persones per les diferents visites guiades.
La Diada
Durant la Diada de Corpus del dia 22
de juny es van confeccionar 29 cati-
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fes, dos altars de flors, la font de l’Ou
com balla i el mural del barri de Dalt.
Des de primera hora, centenars de
persones d’entitats, escoles i veïnats
van sortir al carrer per realitzar les seves obres d’art efímer.
Al matí, s’hi incorporaven dues novetats a l’agenda: un taller i una jornada castellera amb els Xics de Granollers i amb els de l’Alt Maresme, i una
mostra de treballs de flor a la plaça
Dr Vich.
A la tarda, el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, va visitar el municipi.
Va firmar el llibre d’honor, va passejar
pels carrers de les catifes i va visitar
l’església de la Doma, on va admirar
el seu retaule.
La jornada es va completar amb les
sardanes, el veredicte del concurs de
cartells, que va guanyar Toni Redondo, la processó i la guerra de clavells
que tancava una edició de Corpus
exitosa.

Notícies

S’inaugura la pista polivalent nº 2

El seu cobriment permet augmentar-ne l’ús

L

a Garriga va inaugurar el passat 7
de juny la remodelació de la pista
polivalent de ca n’Illa, popularment
coneguda com la pista 2. Una exhibició de bàsquet, futbol sala i patinatge i el descobriment d’una placa
per part del secretari general de
l’Esport, Ivan Tibau, l’alcaldessa de
la Garriga, Meritxell Budó, el coordinador d’Esports de la Diputació de
Barcelona, Daniel Laga, i el regidor
d’Esports de la població, Joan Esteban, van oficialitzar l’ús d’aquest
espai.
A més del cobriment de l’equipament,
amb la remodelació, s’ha passat
d’una sola pista a tres, aptes per ju-

gar a bàsquet i minibàsquet, handbol
i minihandbol, futbol sala, voleibol i
patinatge artístic. L’espai s’obrirà a
les escoles públiques del municipi,
que podran fer-ne ús durant l’horari
escolar. Durant la tarda, en canvi, es
destinarà als entrenaments d’entitats
i clubs esportius. Finalment, de cara
al cap de setmana la pista romandrà
oberta a la ciutadania, que també
hi podrà desenvolupar activitats lúdiques. L’equipament cobrirà la demanda del teixit esportiu de la Garriga, que ha incrementat la pràctica
esportiva i el nombre d’entitats. Amb
aquesta obra, el municipi disposa de
tres pistes municipals cobertes.

Nou parc infantil Ca n’Illa
Està dedicat al conte del Patufet

Fi campanya SOS Alhambra

La campanya SOS Alhambra
va arribar a la seva fi l’1 de juliol amb la satisfacció d’haver
aconseguit l’objectiu. La campanya volia recaptar diners per
finançar un projector digital per
al Cinema Alhambra, un requisit clau perquè l’emblemàtic cinema de la Garriga no hagués
de tancar. Des de fa un any estan recollint donatius amb diferents activitats i una campanya
de micromecenatge. A finals de
juny el cineclub la Garriga, en
nom de SOS Alhambra, ja va
lliurar un taló a la família Miró
per tal que puguin gestionar
la compra del projector digital,
d’una nova pantalla, i d’un nou
equip de so. I el 28 de juny passat es va fer un acte de cloenda
de campanya amb un programa
especial de Ràdio Silenci i una
parada cinèfila a la plaça de
l’Església.
D’altra banda les obres de restauració de la teulada de l’edifici
del cinema segueixen a bon
ritme i es preveu que estiguin
acabades a finals d’estiu.
Càritas, a Can Luna

La Garriga compta des de mitjans de juny, amb un nou espai
per als més petits situat a la zona
de ca n’Illa. Es tracta d’un parc
molt especial, en el qual tots els
elements fan referència al conte
d’en Patufet i estan inspirats en
il·lustracions de la ninotaire Pilarín Bayés. L’àrea lúdica, de les
quals només n’hi ha 50 unitats a
tot Catalunya, inclou un tancat de
fusta que delimita la zona de jocs
infantils formada per dos cava-

llets amb les figures d’en Patufet
i la moneda, un tobogan amb la
imatge del bou, una caseta que fa
les funcions de botiga, un gronxador amb forma de cistella amb la
col dibuixada i un balancí amb el
cistell de la compra. El parc, que
inclou també unes taules de pícnic, es va inaugurar el 13 de juny
passat amb una xocolatada infantil i el repartiment de barretines i
faixes per tal que els infants es
disfressessin de Patufet.
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Can Luna acollirà a mitjà termini el rebost d’aliments de
Càritas. Durant aquest mes,
es millorarà el magatzem per
acondicionar-lo. Es farà amb
personal de la brigada i amb el
lampista contractat a través del
Pla d’Ocupació Municipal.
Els aliments del rebost de Càritas provenen de les donacions
de particulars, empreses i entitats. Aquesta tasca es realitza
amb estreta col·laboració amb
les tècniques de l’àrea d’Acció
Social de l’Ajuntament, que determinen el tipus d’ajut que cal
aportar i la seva durada.

Castellà pren possessió del càrrec
Serà la regidora de Recursos Humans

D

olors Castellà, d’Acord la Garriga, va prendre possessió del
càrrec de regidora durant el Ple del
passat 25 de juny. Castellà, que
substitueix Jordi Perales, assumirà
la cartera de Recursos Humans.
Castellà serà la representant d’Acord
al Consell Escolar Municipal, al
Consell de Cooperació, a la Comissió Paritària de Relacions laborals, a l’Òrgan tècnic de valoració
de llocs de treball, al Comitè Únic
de Seguretat i Salut, a la Comissió
d’agermanaments i a la Comissió

per a l’elaboració d’una proposta de
tarifació social.
Amb l’entrada de Castellà es reorganitza el cartipàs municipal i pren
protagonisme el paper de Neus
Marrodán, que a més de regidora
d’Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge, serà portaveu a la Junta de Portaveus, vocal a la Comissió Especial
de Comptes, regidora de Societat del
Coneixement i Cap de l’Àrea de Serveis a les Persones. Per portar-ho a
terme se li amplia la dedicació que
passa a ser exclusiva.

Obres durant el mes d’agost

Arranjaran els carrers Doma i Sant Francesc

Festes locals 2015

El Ple municipal va decidir que
les festes locals per l’any 2015
siguin el 8 de juny i el 31 de juliol.
El 8 de juny serà l’endemà de
Corpus i el 31 de juliol serà el
divendres de Festa Major. Tot
i que l’equip de govern aposta
per fer la Festa Major propera
al dia 3 d’agost, en aquest cas
es va descartar que fos festiu
perquè serà un dilluns i normalment la festa major va de dijous
a diumenge.
Oberta a l’agost

La Biblioteca Núria Albó obrirà
aquest any durant el mes
d’agost.
L’horari d’estiu de l’equipament
serà: els matins de dijous i divendres de 9.30 a 13.30 h i les
tardes de dilluns a divendres de
16 a 20.30h.
Piscina descoberta

L’Ajuntament realitzarà durant el
mes d’agost dues obres de millora de l’accessibilitat. S’actuarà
al tram del carrer Doma entre els
carrers Banys i Llerona i al tram
del carrer Sant Francesc, entre el carrer Doma i la plaça Dr.
Montal. La superfície de la zona
d’obra és d’uns 600 m2 aproxi-

madament.
L’objectiu de les obres és millorar
l’accessibilitat formant una plataforma única i alliberant l’espai de
vorera dels arbres existents per
tal de fer-les més transitables i còmodes. Es preveu que les obres
es puguin executar en un termini
de tres mesos.
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La piscina descoberta estarà
oberta al públic fins el 7 de setembre de 10 a 20h els dies laborables i d’11 a 20h els caps
de setmana i festius.
Pel que fa a les piscines interiors es tancaran de l’11 al 24
d’agost per realitzar tasques de
manteniment.

El Consistori

Neus Marrodan, Albert Benzekry i
Dolors Castellà

Josep Oliveras
Xavier Bernaldo

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

A punt de finalitzar l’actual curs polític comencem a tenir dades i fets suficients com per començar a fer un
balanç seriós i real del grau de compliment de molts compromisos que
constaven com objectius en el programa electoral de Convergència i Unió
l’any 2011.
Si pensem en la mobilitat com una
de les grans prioritats que defineixen el caràcter d’un poble s’entenen
accions que s’han dut a terme com la
creació d’un nou espai d’aparcament
a La Fournier, la posada en marxa de
la zona vermella, la conversió del carrer banys a doble sentit, la construcció de dues noves rotondes a la Plaça
del Silenci i Plaça de les Oliveres o la
urbanització del carrer Vilanova. Està
clar que totes les actuacions a la via
pública cal seguir-les de ben a prop,
millorar-les i avaluar-ne de manera
constant els resultats.
Un altre objectiu que ens varem marcar va ser la potenciació de les zones
esportives, d’oci i lleure, o els parcs
infantils i d’aquí l’arranjament de la
zona de jocs de la Plaça del Silenci ,
el nou espai al Parc de Ca N’Illa dedicat a l’escriptora Pilarín Bayés o el
recentment inaugurat cobriment de la
pista esportiva núm. 2.
En tot cas, com dèiem al principi, després de tres anys amb responsabilitats
de govern a la Garriga crèiem interessant començar a fer balanç, mostrarnos al poble amb fets i també recordar
que tot plegat és possible gràcies a
l’esforç de molta gent i gràcies a un
govern cohesionat que treballa per a
tothom.
Per últim, és molt important recordar
que l’estabilitat de les finances municipals és un fet des de fa ja bastants
mesos però que tan sols aplicant el
principi de prudència, pensant les coses a fer tantes vegades com calgui
i sent austers quan pertoca podrem
seguir fent noves obres, noves actuacions, aplicant els ajuts socials necessaris i en definitiva treballar per al
poble i la seva gent.
Bon estiu i bona festa major!!

Som-hi, no afluixem!
Després del relleu del nostre company Jordi Perales –relleu que ha
entomat amb moltes ganes i motivació la Dolors Castellà– el grup municipal d’Acord Independentista per
la Garriga volem expressar el nostre
agraïment al Jordi per la feina i dedicació a la seva tasca de govern, i volem expressar, també, la renovació
del nostre compromís amb la gestió
municipal que ens ha estat encomanada. Els propers mesos seran intensos per al municipalisme català,
de moltíssima feina, amb la mirada
posada al 9N, cita cabdal amb la
història recent del nostre país i on
la ciutadania de la Garriga ha de fer
sentir la seva veu.
Des de les àrees de govern encomanades seguirem treballant amb
intensitat per aquest objectiu i alhora per consolidar i aprofundir les
línies de treball que tenim començades. Així, des de Medi Ambient s’ha
iniciat una campanya per eliminar
les plagues dels arbres i reduir les
males herbes dels parcs infantils
amb un tractament biològic en lloc
de productes químics. El tractament
biològic consisteix en col·locar nius
d’insectes que són depredadors del
pugó i d’altres plagues que causen
problemes sobre l’arbrat. Enguany
més de 500 arbres de les zones
amb presència ciutadana rebran
aquest tractament.
A l’avantsala de la Festa Major, que
augurem i desitgem molt participada
i exitosa, el dia 20 presentarem amb
una festa la programació del Patronat per a la propera temporada, i
els dies 25, 26 i 27 de juliol les III
Jornades Modernistes ens donaran
més motius per apreciar el patrimoni que tenim a través de propostes
per a totes les edats (visites guiades, teatralitzacions, danses, tallers,
concerts...).
El grup municipal d’Acord Independentista us convida a participar activament de totes les propostes que
aquest estiu hi haurà al poble. Seguim, com sempre, a la vostra disposició per a qualsevol tema en què
us puguem ser d’utilitat. Sabeu on
som i sabeu on trobar-nos. Aquesta
és la nostra feina i el nostre compromís amb la gent de la Garriga. No
afluixem! Bon estiu!
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Al darrer ple municipal del 25 de juny,
l’equip municipal va portar a aprovació
una puja del 6,4% de la tarifa d’aigua de
Sorea. El ple anterior del mes de maig,
Sorea demanava un increment del 12%
que va ser rebutjat per tots els grups.
Volem agrair al Govern Municipal les seves negociacions per aconseguir baixar
del 12% al 6,4% però tot i així a Si la
Garriga ens sembla un abús. És per això
que vàrem votar en contra de la puja basant-nos en els següents motius principals, exposats al ple:
“Primer de tot volem constatar la nostra
sorpresa ja que darrerament sembla que
totes les empreses concessionàries de
la Garriga tenen pèrdues (piscines i ara
Sorea). en el cas de Sorea no ho acabem de veure clar si tenim en compte
que la mateixa empresa SOREA ha declarat, per l’any 2013, 14.506.000 euros
de beneficis amb una facturació de 171
milions a tot Catalunya.
En segon lloc, i el més important, nosaltres estem totalment en contra de que
a Catalunya la captació i distribució de
l’aigua estigui en mans d’empreses privades. Considerem un greu error la darrera privatització de ATLL i creiem fermament que el sistema de distribució no
pot estar en mans d’una única concessionària que acaba esdevenint en una
situació de pseudo-monopoli. Som els
primers que creiem que qualsevol empresa privada ha de generar beneficis,
però no amb un bé tan preuat i bàsic per
a les persones com és l’aigua.
Per això, i perquè no ens creiem els números que ens donen, votarem en contra de l’increment d’un 6,4% en la tarifa
de l’aigua.”
Des de Si la Garriga volem fomentar
que la ciutadania de Catalunya comenci
a lluitar pels seus drets tal i com ja es va
fer a Paris on a l’any 2010, desprès de la
pressió popular, el servei d’aigua es va
recuperar per tornar a ser municipal i els
preus varen baixar un 8%. O com a Berlin i d’altres 170 municipis alemanys, on
també s’ha rescatat la gestió de l’aigua.
O a Itàlia, on en referèndum es varen
oposar a la privatització, quelcom que ja
establia la constitució Holandesa.
No ens enceguem només amb la Independència. La llibertat i els nostres drets
són moltes més coses, entre elles defensar un bé tan bàsic per la vida com
és l’aigua.

Àlex Valiente
Carlos Martín

Jornada Intensiva
Durant el ple de Juny es va donar
pas al relleu a Acord, amb la incorporació de Dolors Castellà com a nova
regidora en substitució de Jordi Perales, als quals els hi desitgem molta sort en les seves noves tasques i
projectes personals.
Tot i que falten 11 mesos de legislatura entenem que seran els més
intensius. Durant els darrers 3 anys,
el Govern de CiU i Acord, ha patit
una paràlisi, sense cap projecte engrescador per la Garriga. Inversions
pressupostades però la majoria no
iniciades, i manteniments essencials, escudant-se en els entrebancs
del Govern Central; cap menció als
entrebancs del Govern català.
CiU ha imposat el seu model de legislatura. Aquell model que ja van
realitzar en altres mandats, on durant
tres anys es mantenen estancats i el
darrer any és un projecte totalment
electoralista. En un mes hem assistit a les inauguracions de la coberta
de la Pista Núm. 2, pressupostada ja
al pressupost 2013, la inauguració
d’un petit espai infantil, i s’anuncien
altres actuacions amb el deure de
tenir-les inaugurades abans de febrer del 2015, data màxima que els
hi permet la Junta Electoral per fer
inauguracions.
La última proposta electoral, és
l’ampliació de la partida de Festa
Major en 38.000€. Segons se’ns va
dir al Ple de Pressupostos, no hi
havia diners per fer més propostes
de polítiques socials, que ajudessin
als garriguencs i garriguenques en
aquests moments difícils, però si
que hi ha diners perquè la Partida de
Festa Major augmenti en un 45%.
Des del PSC seguirem apostant per
les polítiques socials així com els
ajuts a les entitats que fan una gran
tasca dia rere dia. En el programa de
Festa Major, es veu que les activitats
organitzades per les entitats locals,
no arriben a tenir un cost ni del 7%
del pressupost, mentre ocupen més
d’un quart del programa de la mateixa festa.

Israel Molinero
Martí Porter

Festa Major
Es van coneixent detalls de la Festa
Major de la Garriga 2014. Des d’ICV no
combreguem amb totes les activitats proposades: creiem, per exemple, que no
era necessari invertir importants quantitats de diners en convidar a una patum
mediàtica per al pregó que li dóna el tret
de sortida, o que la sessió dels 40 Principales l’hagués pogut dur a terme qualsevol dels talentosos DJS –en tenim més
d’un, i més de dos, grans professionals-residents a la Garriga. Malgrat aquestes
i altres desavinences sobre el que coneixem de la programació de la gran festa
d’estiu del poble, valorem l’esforç fet per
diversificar les ofertes d’entreteniment i
gaudi, tant pel que fa les franges d’edat
de les activitats com pel que afecta als
carrers i places on es duran a terme. En
aquest sentit, aplaudim especialment
que el sopar popular de festa major i el
ball que el succeeix hagin trobat cabuda
a la plaça de l’església. La nostra satisfacció, en aquest cas, és doble, perquè
d’una banda, a més de descongestionar
el Passeig, estem segurs que és el millor
emplaçament possible --cèntric, emblemàtic, apte per a un sopar confortable
i per ballar sense ensurts--, i de l’altra
confirma que la remodelació del centre
iniciada la legislatura anterior tenia tot el
sentit, malgrat que fou motiu de controvèrsies. Amb el temps, veient la vida que
s’hi fa, constatant l’afluència de grans i
petits i les moltes activitats que s’hi celebren, es confirma que la pacificació de
les places de Can Dachs i de l’Església i
carrers adjacents era quelcom molt més
important que una simple ocurrència.
Persistirem en la recuperació d’espais al
centre per a les persones!
Aprofitem aquestes línies per desitjar a
totes i tots una bona Festa Major i un
estiu reparador. Aquest desig l’adrecem,
particularment, a totes les ciutadanes
i ciutadans que ho estan passant malament, a tots els que pateixen injustament a causa dels problemes de la SATI,
de les pujades exagerades del rebut de
l’aigua, de les dificultats econòmiques
per arribar a fi de mes, per fer front a mil
i un pagaments mentre assisteixen, indignats, a mil i un cassos de corrupció
i a tants enriquiments il·lícits. A totes i a
tots, i especialment a elles i ells, volem
transmetre els nostres millors anhels i la
disposició del grup d’ICV a la Garriga per
escoltar i treballar, entre tots, a favor del
bé comú. Bones vacances a tothom!
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La recaptació del dèficit públic permet
que es puguin baixar els impostos a tots.
Però més als que han patit i per a la creació d’ocupació. Gràcies a aquest control
estem vivint una recuperació econòmica
incipient, però recuperació. Gràcies a inversions de les nostres Empreses, s’estan
reafirmant, la creació neta d’ocupació,
està augmentant des de l’ any 2014 i es
duplicarà el ritme a partir del proper any.
Aquesta reforma tributària, ara pertany a
la mateixa política que fèiem en els anys
90, quan el govern del Partit Popular, governava. El govern espera que l’any 2015,
registri el primer any fiscal positiu. També
marcar altres objectius amb aquestes reformes, per impulsar més ocupació, i la reducció de la fiscalitat, per a les rendes del
treball. Dinamitzar el creixement i modernització del sistema tributari, per afavorir
l’estalvi a la inversió. Un sistema tributari
més equitatiu, amb rebaixes per a les rendes mitjanes i baixes, beneficis socials per
a totes les famílies, per a persones amb
discapacitat, noves mesures amb el frau i
impulsar mecenatge. També amb la reforma sanitària, fer front al deute de més de
16.000 milions, que ens va deixar el PSOE,
garantir l’accés als medicaments. Els que
més ho necessiten no pagar, una cartera comuna de serveis que garanteixi les
mateixes prestacions a tot Espanya i a la
UE. Evitar els abusos, uns 700 mil estrangers, molts d’ells de la UE, tornen als seus
països, després de treballar a Espanya i
seguien coberts per la sanitat Espanyola,
sense límit, el turisme sanitari ens suposa
més de 900 milions, una de les solucions,
és aclarir la condició de l’assegurat i facturar en el seu país d’origen. La recaptació del dèficit públic permet que es puguin
baixar els impostos a tots. Però més als
que han patit i per a la creació d’ocupació.
Gràcies a aquest control estem vivint una
recuperació econòmica incipient, però
recuperació. Gràcies a inversions de les
nostres Empreses, s’estan reafirmant, la
creació neta d’ocupació, està augmentant des de l’ any 2014 i es duplicarà el
ritme a partir del proper any. Aquesta reforma tributària, ara pertany a la mateixa
política que fèiem en els anys 90, quan el
govern del Partit Popular, governava. El
govern espera que l’any 2015, registri el
primer any fiscal positiu. També marcar altres objectius amb aquestes reformes, per
impulsar més ocupació, i la reducció de la
fiscalitat, per a les rendes del treball. Dinamitzar el creixement i modernització del
sistema tributari, per afavorir l’estalvi a la
inversió. Un sistema tributari més equitatiu, amb rebaixes per a les rendes mitjanes
i baixes, beneficis socials per a totes les
famílies, per a persones amb discapacitat,
noves mesures amb el frau i impulsar mecenatge. També amb la reforma sanitària,
fer front al deute de més de 16.000 milions, que ens va deixar el PSOE, garantir
l’accés als medicaments. Els que més ho
necessiten no pagar, una cartera comuna de serveis que garanteixi les mateixes
prestacions a tot Espanya i a la UE. Evitar
els abusos, uns 700 mil estrangers, molts
d’ells de la UE, tornen als seus països,
després de treballar a Espanya i seguien
coberts per la sanitat Espanyola, sense
límit, el turisme sanitari ens suposa més
de 900 milions, una de les solucions, és
aclarir la condició de l’assegurat i facturar
en el seu país d’origen.

l’Agenda
- Dimecres 9 de juliol

- Dimarts 1 de juliol

a les 21 h, al pati de Can Ramos
“El puntet dels dimecres”. Barra amb entrepans i música ambiental
i Actuació de circ amb la companyia Penélope y Aquiles
Organitza: Aula de Música Moderna i Tradicional de la FUMH

a les 19 h, a la sala de Plens
Cloenda del Consell d’Infants
Organitza: Ajuntament de la Garriga
de 9 a 13 h, a l’EMAD
Curs d’Iniciació a les xarxes socials Com funcionen les xarxes socials? Són totes iguals? Em serviran per trobar feina? Oportunitats
i riscos. Què és la marca personal?
Organitza: Ajuntament de la Garriga

- Dimecres 2 de juliol

- Divendres 11 de juliol

de 18.30 h a 20 h, al Casal de Joves
Curs de Freestyle football. Gratuït
Organitza: Casal de Joves
a les 21 h, a l’Asil
Sopar popular
Organitza: Asil Hospital

de 9 a 13 h, a l’EMAD
Píndola formativa 2.0: Facebook: Fes-te un perfil
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 19 h a la sala polivalent de Can Raspall
Conferència sobre l’òpera “Paggliacci” de Rugiero Leoncavallo
a càrrec de Sylvia Rovira, presidenta de l’Associació d’Amics de
l’Òpera del Vallès Oriental. Cicle de Conferències “Conta’m una
Òpera” centrada en el verisme italià del segle XIX
Organitza: FUMH

a les 22 h, Auditori Escola de Musica
Divendres a la Fresca. Cabaret Mexcla’t. Concert de Yaima Orozco
& Alfred Artigas. Animació de Salsa per a tots els nivells a càrrec de
Javi Rubio i Susana
Organitza: Entitat jove Mexcla’t

a les 21 h, al pati de Can Ramos
“El puntet dels dimecres”. Barra amb entrepans i música ambiental
i concert de rock amb el Grup Slap i el grup Frank
Organitza: Aula de Música Moderna i Tradicional de la FUMH

- Dissabte, 12 de juliol

- Dijous 3 de juliol

a les 10 h, al Centre de Visitants (ctra. Nova, 46)
Itinerari guiat: “Vila termal i d’estiueig”(Ruta Raspall)
Inscripció prèvia: info@visitalagarriga.cat o trucant al 93 113 70 31 / 610
47 78 23
Preu: 4,5 € / 3 € (reduïda)
Organitza: Centre de Visitants

de 17.30 h a 19 h, al Casal de Joves
Taller de Capoeira. Gratuït
Organitza: Casal de Joves

a les 12 h, darrera l’Estació de Renfe de la Garriga
Itinerari guiat: “Refugi antiaeri de l’estació”
Inscripció prèvia: info@visitalagarriga.cat o trucant al 93 113 70 31 / 610
47 78 23
Preu: 4,5 € / 3 € (reduïda)
Organitza: Centre de Visitants

de 9 a 13 h, a l’EMAD
Píndola formativa 2.0: Linkedin: Fes-te un perfil
Organitza: Ajuntament de la Garriga

- Del 4 al 20 de juliol

a les 19 h, a la Fundació Maurí
Xerrada: l’exili literari català de 1939 a càrrec de Jordi Julià, filòleg i
roefessor de la UAB. Cicle de xerrades “Tres dates, tres efemérides,
tres aniversaris 1714”
Organitza: Fundació Maurí

- Divendres 4 de juliol

a les 20.30 h, al Teatre de la Garriga
Concert de gala del 40è aniversari de la Coral Ariadna
Organitza: Coral Ariadna

a la Biblioteca Núria Albó
Exposició sobre els Beatles
Organitza: Oriol Viñolas i Biblioteca Núria Albó

de 9 a 13 h, a l’EMAD
Píndola formativa 2.0: Twitter: Fes-te un compte de Twitter
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 21.30 h, al barri de les Roques
Festa del barri. Sopar popular
Organitza: Comissió de veïns del barri de les Roques

a les 20 h, a l’Auditori
Divendres a la Fresca. Concert A4 Reggae orquesta i Dirty Dicks
Organitza: La Bordalla
a les 21 h, a l’Església Parroquial St. Esteve de la Garriga
Concert d’estiu: “La divertida història de la música”
Organitza: Escolania Parroquial St. Esteve

- Diumenge 13 de juliol

- Dissabte 5 de juliol

- Del 15 al 17 de juliol

a les 19 h, a Can Queló
Presentació de la temporada de la secció infantil del CEG
Organitza: CEG

a les 20 h, a la Torre del Fanal
Música i Cinema a la Fresca: Rosa Sánchez i Héctor Serrano i projecció de la pel·lícula También la Lluvia. Activitat gratuïta, aforament limitat. Cicle de Cinema Solidari
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Consell Municipal de Cooperació
al Desenvolupament i Solidaritat

- Dimecres 16 de juliol

a les 21 h, patis de Can Ramos.
“El puntet dels dimecres”. Barra amb entrepans i actuació gratuïta
de poesia: “DO del vers al vi (O viceversa)” a càrrec d’Albert Benzekry, veu, i Esteve Plantada, veu i piano. A continuació espectacle de
dansa contemporània amb Rosa, Laura i Inés
Organitza: Aula de Música Moderna i Tradicional de la FUMH

a les 20 h, al Teatre de la Garriga
Molières amb Nats Teatre
Organitza: Ajuntament de la Garriga

- Diumenge 6 de juliol

a les 19 h, a la Fundació Maurí
Xerrada: l’11 de setembre de 1714 a càrrec de Jaume Dantí, historiador i professor de la UB. Cicle de xerrades “Tres dates, tres
efemérides, tres aniversaris 1714-1914-1939”
Organitza: Fundació Maurí

- Dimarts i dijous, 8 i 10 de juliol

de 9 a 13 h, a l’EMAD
Píndola formativa 2.0: Bio Currículum i Retoc digital
Organitza: Ajuntament de la Garriga

de 9 a 12 h, a Can Raspall
Taller “Les claus per convertir una idea en negoci, a càrrec Jubert
& Parteners, S.L
Organitza: Ajuntament de la Garriga

de 16 a 21 h, a les piscines de la Garriga
Torneig de Volei platja
Organitza: Casal de Joves

- Divendres 18 de juliol

a les 21 h, al pati de Can Raspall
Col·loqui sobre els 75 anys del final de la Guerra Civil. El No-Do com
a eina ideològica del Franquisme
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 21.30 h, al Barri de Dalt
Sopar de la Festa de Sant Cristòfol amb l’actuació del Duet Parfills
Organitza: Assoc. Veïns del Barri de Dalt
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- Dissabte, 19 de juliol

de 8 a 18 h, a l’espai de Les Planes (Els Tremolencs)
Recorregut de caça. Tir al plat
Organitza: Societat de Caçadors de la Garriga

a les 18 h, al Barri de Dalt
Espectacle infantil amb la Cia Cesc Serrat
Organitza: Assoc. Veïns del Barri de Dalt
a les 18.15 h, al Centre de Visitants (ctra. Nova, 46)
Bicicletada “Camp d’aviació de Rosanes”
Inscripció prèvia: info@visitalagarriga.cat o trucant al 93 113 70 31 / 610
47 78 23
Preu: 4,5 € / 3 € (reduïda)
Organitza: Centre de Visitants

a les 11 h a can Raspall (c. Banys, 40)
Jornades Modernistes. Visita guiada a l’Arxiu Cuspinera
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 17 h, al Passeig davant del Teatre Patronat
XXII Trobada de Puntaires
Organitza: Associació de Puntaires de la Garriga

a les 19 h, als Jardins de la torre Pujadas (Ronda del Carril, 83)
Ballada de Sardanes “Una passejada per la sardana” amb la Cobla
Ciutat de Girona
Organitza: Agrupació Sardanista la Garriga amb Autisme la Garriga

a les 18.30 h, a la Sala Municipal d’Exposicions Andreu Dameson
Jornades Modernistes. Visita guiada a l’exposició de pintures de
Josep Comes i Busquets
Organitza: Ajuntament de la Garriga

- Diumenge 20 de juliol

a les 20 h, amb sortida des de can Raspall
Jornades Modernistes. Visita guiada nocturna “La nit del Modernisme”
Inscripció prèvia: info@visitalagarriga.cat o trucant al 93 113 70 31 / 610
47 78 23. Preu: 8 €. Inclou visita + Obsequi + Refrigeri Copa de Cava
Organitza: Centre de Visitants

a les 10 h, a la plaça de l’Esglèsia
Trobada de motos custom
Organitza: Assoc. Veïns del Barri de Dalt
a les 12.30 h, al Barri de Dalt
Benedicció de cotxes, camions i tota classe de vehicles a motos
Organitza: Assoc. Veïns del Barri de Dalt
a les 18.30 h, a la plaça del Silenci
Presentació de la temporada estable del Teatre amb l’espectacle al
carrer “Pluges” de la Cia Artristras
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 20 h, a l’església parroquial
Missa en honor a Sant Cristòfol. Patró dels conductors
Organitza: Assoc. Veïns del Barri de Dalt

a les 22.30 h, al Teatre de la Garriga-el Patronat
Jornades Modernistes. Concert. “Elles: les modernistes” amb Maria Teresa Garrigosa (soprano), Jordi Cortada (tenor) i Manuel Ruiz
(piano)
Organitza: Ajuntament de la Garriga

- Diumenge 27 de juliol

a les 11 h, a l’Estació de Renfe de la Garriga
Jornades Modernistes. Espectacle teatralitzat “Els estiuejants.
Gent de Barcelona”
No cal inscripció prèvia / Activitat gratuïta
Organitza: Centre de Visitants

a les 15.15 h, a la sala polivalent de Can Raspall
Píndola formativa: Noves tendències en el retail, a càrrec de Mireia
Roca
Organitza: l’Aula d’Empreses de la FUMH

a les 16 h, al passeig dels Til·lers
Escalada al campanar
Organitza: Centre Excursionista Garriguenc

a les 21 h, patis de Can Ramos.
“El puntet dels dimecres”. Barra amb entrepans i actuació espectacle
de teatre i màgia “La vida és impossible”. Mireia Gatius, Mateu Boldú,
Jordi Barbudo
Organitza: Aula de Música Moderna i Tradicional de la FUMH

a les 19.30 h, a la plaça de l’Església
Jornades Modernistes. Actuació de l’Esbart Maragall
Organitza: Ajuntament de la Garriga

- Des del dia 24 de Juliol al 31 de juliol
Pels establiments del municipi
Ruta del Pintxo de la Garriga
Organitza: Mexcla’t

- Del 31 de juliol al 3 d’agost

Festa Major. Es repartiran programes i es podrà consultar al web
Organitza: Ajuntament de la Garriga

- Divendres 25 de juliol

a les 18 h, a Can Raspall (pati interior)
Jornades Modernistes. Taller per a nens “Modernitza’t!”
No cal Inscripció prèvia
Preu: 1 €
Organitza: Centre de Visitants i Ajuntament de la Garriga

- Dissabte 9 d’agost

a les 10 h, al Centre de Visitants (ctra. Nova, 46)
Itinerari guiat: “Vila termal i d’estiueig”(Ruta Raspall)
Inscripció prèvia: info@visitalagarriga.cat o trucant al 93 113 70 31 / 610
47 78 23
Preu: 4,5 € / 3 € (reduïda)
Organitza: Centre de Visitants

a les 20 h, a l’Auditori
Concert ambient Rock
Organitza: Amics del Soroll
a les 20 h, a can Raspall (c. Banys, 40)
Jornades Modernistes. Xerrada-visita inaugural: “Bon cop de Raspall!”
A càrrec de Lluís Cuspinera i Carme Clusellas
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 12 h, darrera l’Estació de Renfe de la Garriga
Itinerari guiat: “Refugi antiaeri de l’estació”
Inscripció prèvia: info@visitalagarriga.cat o trucant al 93 113 70 31 / 610
47 78 23
Preu: 4,5 € / 3 € (reduïda)
Organitza: Centre de Visitants

- Dissabte 16 d’agost

a les 22.30 h, a la capella de Santa Maria del Camí.
Jornades Modernistes. Concert de guitarra. Amb Manel Sánchez.
Espai cedit per Grup Tort
Organitza: Ajuntament de la Garriga

- Dissabte 26 de juliol

a les 21 h, patis de Can Ramos.
“El puntet dels dimecres”. Barra amb entrepans i monòleg teatral
“Iaia. Memòria històrica”, Alba Valldaura
Organitza: Aula de Música Moderna i Tradicional de la FUMH

a les 18.30 h, al Centre de Visitants (ctra. Nova, 46)
Bicicletada “El Congost”
Inscripció prèvia: info@visitalagarriga.cat o trucant al 93 113 70 31 / 610
47 78 23
Preu: 4,5 € / 3 € (reduïda)
Organitza: Centre de Visitants

Durant tot el dia, al Casino
Festa del 90è aniversari del Casino: festes, concerts, campionats i
exhibicions de tennis, pàdel i tennis taula
Organitza: Casino de la Garriga

- Del 29 al 30 d’agost

Festa del barri Sant Ramon
Organitza: Ass. Veïns barri de Sant Ramon
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El Garric no es fa responsable dels possibles canvis en aquesta agenda

- Dimecres 23 de juliol

l’Entrevista
DAVID RAMON, formador de les píndoles 2.0 que organitza l’Ajuntament durant aquest mes de juliol

“El currículum en paper ja no es porta. Ara tot va a través de les xarxes socials”
David Ramon (Sabadell, 1971) és periodista
“de vocació, d’ofici i de titulació universitària”
tot i que amb la transformació del món de la comunicació s’ha hagut de formar i cercar noves
oportunitats. Part de l’experiència d’aquesta
recerca personal la trasllada al alumnes de les
píndoles formatives que des del mes de març
organitza l’Ajuntament. Són sessions intensives per donar pautes sobre com buscar feina a
través de les xarxes socials o com traslladarne un negoci emprenedor. Segons Ramon, “intento ajudar la gent a adquirir competències en
aquest món, on el coneixement i la informació
són dels recursos més preuats”.

L’Ajuntament organitza aquest mes de juliol una segona
edició de les píndoles formatives 2.0. Per què recomanaries
a algú que s’apunti?

Ho recomano a la gent que no està avesada a l’ús de les
xarxes socials o les noves tecnologies, o bé a gent que
només les fa servir a títol particular o lúdic, però que en
desconeix el potencial en el terreny professional.

Molt breument, per què heu triat fer cursos de Facebook,
Linkedin i Twitter?

Podrien ser més xarxes, però són les plataformes més
esteses. Demostrem que avui són eines imprescindibles,
ja sigui per trobar feina com per promocionar un negoci. Sense encomanar la por, també diem que, si més
no, s’han de saber gestionar per no perdre la feina o els
clients.
Creus que és exagerat dir que les xarxes socials són molt
importants per a la recerca de feina?

Gens exagerat, és una realitat. El 48,7% de les empreses espanyoles va usar les xarxes per triar treballadors
el 2013. I això va a més. El currículum vitae clàssic: de
paper, cronològic i en blanc i negre, ha perdut i perdrà
molt valor. Si més no, les xarxes són un mitjà per fer allò
que “donar veus” als amics i coneguts: recordar-los que
estàs buscant feina d’una forma molt més potent i eficaç.
També dediqueu una píndola a elaborar un Bio Currículum.
En què consisteix? Quines possibilitats ofereix?

Donem nocions de tractament gràfic i d’altres per fer un
currículum creatiu, és a dir, a destacar les competències i
les habilitats de cadascú. Ja no fem una llista amb la formació i l’experiència ordenades cronològicament. El Bio
CV es pot fer en diferents suports: una pàgina de paper
o document electrònic (PDF), un vídeo, una presentació
de diapositives,... Serveix perquè cadascú es pugui diferenciar de la resta de candidats. La creativitat es pot
estimular i proporciona una imatge comprensible, en pocs
segons, del millor que podem aportar a un lloc de treball.

Es parla molt de “marca personal”. Però què és? Ens pot
ajudar en la recerca de feina? Ens pot perjudicar?

La marca personal és la síntesi que fem de la nostra
personalitat. Tots som diferents, ni millors ni pitjors, i es
tracta de mostrar sincerament les vàlues que tenim: servim per unes coses més que per d’altres i els reclutadors se n’han de fer una idea ràpida. Professionalment,
hem de saber ‘jugar’ a ser un refresc dolç, gasós i fosc
que s’ha diferenciar de la competència. Si fem un mínim
estudi de nosaltres mateixos segur que serà més beneficiós que no fer res. I si falla, al segon intent ja no partirem de zero. Totes les marques valoren constantment el
seu posicionament i hi fan retocs.
Quan fas formació en xarxes socials, què és el que sorprèn més als teus alumnes?

En general, s’adonen que la gent ofereix feina tenen
perfils i plataformes a la xarxa, no només el web on
t’inscrius i hi puges el currículum. També veuen exemples molt il·lustratius de persones que saben utilitzar les
possibilitats de les xarxes per fer-se visibles i aconsegueixen trobar feina.
Parlem de les xarxes socials com a mètode per a la recerca
de feina, però, les empreses fan servir les xarxes socials
per a buscar candidats/es o fer selecció de personal?

Sí. Hi ha ofertes que ja només es publiquen a les xarxes. I en d’altres casos, si no és a primera instància, sí
que són un recurs cap al final d’un procés de selecció.
A banda de conèixer el funcionament d’una xarxa social,
què creus que és el més important a l’hora d’utilitzar-les
per buscar feina o per engegar un negoci?

Doncs saber què volem comunicar, i a qui volem arribar.
La promoció a les xarxes consisteix en actualitzar sovint
la informació. No és penjar el currículum un cop, sinó
que cal anar ensenyant què fem o sabem fer. A cada
publicació hem de ser conscients que estem construint
la nostra imatge.

