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Es presenta l'avantprojecte dels pressupostos municipals
OAMC

La ciutadania podrà enviar propostes i suggeriments fins al 10 de gener

E

Després de la intervenció de Guiu, es van contestar les preguntes que va fer el públic

stablir un programa de racionalització de despeses per
tal de mantenir la continuïtat a la vida del poble és el
principal objectiu que persegueix l'equip de govern per
aquest any. Així ho va fer saber durant l'audiència pública
sobre l'avantprojecte dels pressupostos 2012, que es va
portar a terme al Teatre de la Garriga-El Patronat el passat
17 de desembre.
L'acte, que va comptar amb una seixantena de persones de
públic, va començar amb una intervenció de l'alcaldessa,
Meritxell Budó, que tot i reconèixer la situació de crisi actual
va mostrar la seva voluntat perquè els pressupostos per
l’any que ve siguin de "propostes i no de lamentacions". En
aquest sentit, Budó va qualificar la situació de "complicada
però no catastròfica" i per aquest motiu va assegurar que
des de l’equip de govern es treballaria per seguir protegint
els més necessitats.
Posteriorment va ser el torn del regidor de Promoció
Econòmica, Vicenç Guiu, que va començar la seva intervenció amb una introducció didàctica sobre com s’elaboren els pressupostos i què s’ha de tenir en compte per tal

que la previsió reflecteixi la realitat del municipi. Amb l’ajuda d’un document de powerpoint (que està penjat a la
pàgina web municipal), Guiu va detallar als assistents
quins són els ingressos previstos per l’any que ve, tenint
en compte que les subvencions que es rebran disminuiran
i que també ho faran els ingressos per transferència. Per
aquest motiu la previsió és del voltant de 14 milions d’euros, uns 1,8 milions d’euros menys del pressupostat l’any
passat.
D’altra banda, el regidor va recalcar que per mantenir els
serveis actuals hi ha un bloc de despeses que no deixen
marge d’actuació (llum, aigua, personal...), tot i que s’intentarà concentrar els serveis i millorar els contractes de manteniment. Després de la intervenció política les persones
assistents van poder fer les primeres propostes a l’avantprojecte. La ciutadania podrà donar la seva opinió fins al
proper 10 de gener a través del correu electrònic pressupostos2012@ajlagarriga.cat i amb les butlletes que hi ha a
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC). Totes les propostes seran contestades per l'equip de govern.

L’opinió dels grups polítics
CiU: “Aquesta presentació ha estat un primer pas per tal que la gent pugui participar en l’elaboració d’uns pressupostos. Tot i
que queda molt camí per fer, creiem que és important que la ciutadania pugui enviar-nos, fins al dia 10, els seus suggeriments"
ACORD: “Estem en camí de fer uns pressupostos complicats per un any complicat. Creiem que és una tasca molt necessària explicar-ho a la ciutadania i obtenir el major consens polític”
SI: “Ens esperàvem de l'equip de govern més valentia a l’hora de reduir segons quines partides de despesa, sobretot les que
no afecten els serveis a les persones. També caldria estudiar la venda de patrimoni, infrautilitzat o pendent de reformes, i
racionalitzar o renegociar els lloguers”
PSC: “És un avantprojecte de pressupostos formalment quadrat. Esperem que, pel bé de totes les persones de la Garriga,
sigui possible, de manera real, incorporar-hi propostes i suggeriments que el puguin millorar”
ICV: “Estem esperant que se’ns aclareixin aspectes d’aquest avantprojecte, però de moment constatem que tenim prioritats
diferents. Ens oposarem fermament al cobriment de la pista núm. 2, una de les dues úniques inversions previstes, quan tenim
dèficit d’equipaments socioculturals”
PP: “Són uns pressupostos adequats al moment de crisi, ajustats, austers, i continuistes. No podem dir que siguin magnífics,
però sí necessaris”
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L’equip de govern vol seguir protegint els més necessitats

Es treballarà transversalment amb les diferents àrees per garantir l’habitatge

T

ot i que el pressupost d'enguany és
un 11,5% inferior al de l'any passat,
l'equip de govern s'ha compromès a
garantir tots els serveis bàsics i a treballar perquè, en la mesura del possible,
"la ciutadania no noti els difícils
moments pels quals estem passant, en
el seu dia a dia". Des de l’equip de
govern es vetllarà perquè, sempre que
es pugui, la vida del municipi no es
paralitzi. Per aquest motiu, per exemple, la partida destinada a les entitats
s’ha mantingut perquè “es considera
que cal seguir donant suport a la societat civil organitzada”. Protegir els més
desafavorits també seguirà sent una

prioritat. En aquest sentit s’està treballant per solucionar situacions de desnonats tant des de Serveis Socials i
Alcaldia com amb l’intent de reactivar
una borsa d’habitatge que contempli
també el lloguer.
Per portar a terme aquesta voluntat
s’han establert diferents mesures d'estalvi en cada una de les partides existents. A tall d'exemple, es volen seguir
establint nous contractes de neteja i
d'escombraries més ajustats, es buscaran tarifes telefòniques més competitives, es centralitzaran compres i es
maximitzarà l'ús de personal propi. Una
altra de les despeses que es volen

reduir són les que fan referència al lloguer d’espais que ocupen determinats
serveis municipals. En aquest sentit
s’està treballant per traslladar Serveis
Socials i el Jutjat de Pau a un altre edifici per estalviar prop de 30.000 euros
anuals. També és voluntat de l’equip de
govern no desenvolupar cap inversió
fins que no s’aconsegueixin tots els
diners, malgrat que això suposi perdre
diferents subvencions parcials.
Un altre dels eixos de treball serà la promoció econòmica del municipi, tot donant
facilitats a la implantació i consolidació de
les empreses i amb projectes transversals de turisme, comerç i indústria.

Ingressos
IMPOSTOS que paga el ciutadà o empresa (IBI, IAE...)
+
INGRESSOS PER TRANSFERÈNCIA
el que es rep d’altres administracions supramunicipals
(Estat espanyol, Generalitat, Diputació)
+
TAXES I ALTRES INGRESSOS
Tribut que la ciutadania paga per un servei directe o per
ús d’un espai públic. Exemples: taxa escombraries,
preus públics escoles
+
SUBVENCIONS PER A INVERSIONS
Aportacions d’altres administracions destinades a
inversions concretes
+
ALTRES INGRESSOS (cànons)

ACCIONS que es poden portar a terme per INCREMENTAR ELS INGRESSOS

- Incrementar els impostos, taxes i preus públics: aquesta opció no ha estat contemplada i
només s’han augmentat una mitjana del 3% (similar a l’IPC).
- Augmentar els ajuts, subvencions i transferències: aquesta és l’opció principal. Es farà una
gestió política i tècnica per poder-ne obtenir.
- Realitzar polítiques de dinamització econòmica: per aconseguir la implantació de noves activitats econòmiques i assegurar el futur creixement de les existents.
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Despeses
Previsió ingressos 2012

Despeses RH
Neteja

14.313.916
6.348.345
889.435

Escombraries i residus

1.141.861

Manteniment del poble

669.077

Subministres

775.278

Polítiques a persones

1.343.165

Promo econ., int’s i préstecs

2.066.311

Despeses de funcionament

Convenis + possibles inversions

424.821
655.623

Saldo

0

RECURSOS HUMANS
Policia, professors de les escoles municipals,
conserges, treballadors socials, brigada...
+
NETEJA DE CARRERS I EDIFICIS
+
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I
TRACTAMENT DE RESIDUS
+
SUBMINISTRES (llum, gas, telefonia, gasoil…)
+
MANTENIMENT del poble
+
POLÍTIQUES A LES PERSONES
+
DESPESES ORGANITZATIVES DE
FUNCIONAMENT
+
PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERESSOS I
AMORTITZACIÓ PRÉSTECS
+
CONVENIS I POSSIBLES INVERSIONS

MESURES per reduir DESPESES
-

No substituir jubilacions ni permisos de maternitat
Reduir hores extres
Buscar major eficiència de l’organització
Nou contracte de neteja
Control i seguiment exhaustiu de les obligacions del concessionari
Nou contracte de recollida d’escombraries
Millor seguiment prestat pel concessionari
Estudi d’estalvi energètic i de subministrament d’aigua
Buscar tarifes més competitives (treure concurs de telefonia)
Centralitzar compres
Maximitzar ús de personal propi (unitat de serveis operatius)
Redistribuir espais per optimitzar lloguers
Buscar major eficiència per donar el mateix o millor serveis amb els mateixos recursos
Organització més eficient
Control de despeses i renegociació de contractes
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Notícies

Una campanya de Nadal farcida de llum i activitats
OAMC

Propostes diverses promouen el comerç i dinamitzen el centre

a Festa de la Llum va marcar el
passat 10 de desembre, l’inici de la
campanya comercial de les festes
nadalenques. L’encesa dels llums de
Nadal i de l’arbre, un taller infantil anomenat “Decora la teva llanterna” i una
rua musical van amenitzar una jornada festiva i plena d’animació.
El mateix dia va tenir lloc la primera
edició del Taller de Tions, una activitat

dirigida als infants que consistia en crear
un tió de manera personalitzada. La
sessió, organitzada pel taller d’infants de
l’Escola Municipal d’Art i Disseny
(EMAD) i l’Ajuntament amb la col·laboració de Protecció Civil, es va fer a la
plaça de Can Dachs i va comptar amb la
participació de més de 250 infants.
Una de les novetats d’aquestes festes de Nadal va arribar el passat

La Garriga més solidària a la Marató

Olímpic la Garriga

Entitats locals se sumen a la iniciativa de TV3

La Garriga va col·laborar de manera activa amb la Marató de TV3 a
través d’actes organitzats per entitats, associacions i col·lectius municipals. En la seva vintena edició, la
Marató, que es va celebrar el 18 de
desembre, recollia donatius per
promoure la recerca biomèdica en
regeneració i transplantament d’òrgans i teixits.
Una de les entitats que va sumar-

se a la iniciativa va ser l’Olímpic la
Garriga, que va organitzar competicions de futbol 3x3 i futbol tennis, a
la plaça de Can Dachs. Va recaptar
216 euros entre la venda de pilotes
i els donatius solidaris.
D’altra banda la Coral Aliança i
l’Associació de Gent Gran van preparar un concert benèfic a l’Esplai.
El grup musical que va oferir l’actuació va ser el duo Soul Sisters,
que va aconseguir recaptar un total
de 402 euros.
Pel que fa al Casino de la Garriga,
una cinquantena de persones van
participar en un torneig de pàdel
solidari, que es va fer els dies 17 i
18 i que va recaptar 500 euros.
Tots els diners recollits en aquestes
activitats solidàries es destinaran
als projectes de recerca biomèdica
que gestiona la Fundació la Marató
de TV3.
6
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divendres 23 de desembre amb l’obertura dels establiments comercials
fins a les 12 de la nit. Des de
l’Ajuntament, a més, també es van
organitzar activitats d’Aventura, amb
tallers i propostes per als més petits i
el Parc de Jocs que encara està obert
els dies 2, 3 i 4 de gener des de les
cinc de la tarda a les vuit del vespre a
la plaça de Can Dachs.

Microxip per a gossos
OAMC

L

L’encesa de l’arbre i els llums de Nadal, el tret de sortida de la campanya. El taller de tions va aplegar més de 250 nens i nenes

El Centre d’Acollida d’Animals
Domèstics del Vallès Oriental té
previst tancar a principis d’aquest
mes de gener. Abans del tancament, la gossera vol gestionar
totes les adopcions dels animals
que tenen al centre. La majoria
d’aquests animals són recollits al
carrer i no tenen xip identificatori.
Per aquest motiu, des de
l’Ajuntament de la Garriga es vol
fer una crida per tal que els propietaris d’animals utilitzin aquest
microxip, que és un mètode fàcil i
indolor i una eina fonamental a
l’hora que les diferents administracions i organitzacions protectores d’animals puguin trobar les
persones propietàries d’un animal perdut.

La Garriga es prepara per la visita dels Reis d’Orient
Ramon Ferrandis

OAMC

Tres senyals sonors i de fum avisaran de l’arribada de Ses Majestats al poble

L

Al final del recorregut els infants podran donar la carta als Reis. Els fanalets donen llum i color a la cavalcada

a Garriga es prepara per a l’arribada
dels Reis d’Orient amb un sèrie d’activitats complementàries i amb la Comissió
de Reis treballant de valent.

Patges Reials
Els patges dels Reis d’Orient rebran els
infants del poble i recolliran totes les cartes i desigs. El dia 1 de gener els ajudants
del Reis faran una visita a la plaça de
Santa Digna de cinc a vuit de la tarda, en
una activitat organitzada pel barri de Dalt
i el barri de Sant Ramon. Una altra oportunitat de veure els patges arribarà de la
mà del barri de Sant Rita que els dies 2 i
3 de gener els convidaran a la botida
Amida (c/Banys, 52) perquè puguin atendre personalment tots els nens i nenes
que ho vulguin.
Tallers de fanalets
Durant la primera setmana del mes de

gener a la Garriga se celebraran tallers de
fanalets. L’Escola Municipal d’Art i
Disseny (EMAD) i l’Ajuntament en faran
durant els dies 3 i 4 a la plaça de Can
Dachs, i l’EBM Les Caliues n’organitza un
altre el dia 4 a la mateixa escola.

Guarnició de les carrosses
La Comissió de Reis ha treballat durant
les últimes setmanes per tenir a punt les
tres carrosses reials, que enguany han
comptat amb la col·laboració d’alumnat
de l’EMAD.
Tres senyals sonors
Aquest any l’arribada dels Reis a la
Garriga vindrà acompanyada de tres senyals sonors i de fum, que es podran veure
i escoltar a les dotze i a les dues del migdia i a les quatre de la tarda del mateix dia
5. D’aquesta manera, els garrigeuncs i
garriguenques podran saber que els Reis

ja s’acosten al municipi.

La cavalcada
Els Reis oferiran una cavalcada per la
Garriga i desfilaran per diversos carrers
del poble. El recorregut començarà a les
sis de la tarda a la zona esportiva de Can
Noguera, seguirà per la plaça dels Tres
Tombs, el carrer Calàbria, el Passeig, el
carrer Rosselló i el carrer Banys. La desfilada finalitzarà a la plaça de l’Església.
Retransmissió per Ràdio Silenci Ràdio
Silenci retransmetrà en directe la cavalcada gràcies a la col·laboració d’Amics de
Ràdio Silenci. A través de la unitat mòbil
que anirà al final de la cavalcada i des de
la seva pròpia carrossa, l’entitat serà l’encarregada d’animar aquest tram de la rua.
Un cop a la plaça de l’Església l’emissora
retransmetrà els parlaments del Reis i les
activitats que es portin a terme.

Consells per evitar robatoris als comerços locals

Una campanya de la Policia Local recomana més precaució per Nadal

La Policia Local de la Garriga ha
engegat una campanya per reforçar
la seguretat dels comerços durant
les festes del Nadal. A través de
diversos tríptics informatius, la poli-

cia recomana als establiments que
prenguin totes les precaucions per
evitar possibles robatoris o altres
actes delictius. La principal finalitat
de la campanya és facilitar eines per
protegir els negocis, per actuar en
cas de patir robatoris o atracaments i
per recollir les dades necessaris per
a la posterior identificació de delinqüents.
Entre d’altres indicacions, la Policia
aconsella instal·lar xips de seguretat
als productes de les botigues i
7
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ingressar els diners recaptats en
diferents moments del dia, i no
només al final de la jornada laboral.
També es recomana col·locar càmeres de seguretat, protegir els aparadors amb vidres prou segurs i connectar els sistemes d’alarma a la
Central Receptora d’Alarmes.
A banda d’això, es recorda que cal
demanar sempre el DNI a l’hora de
fer un pagament amb targeta de crèdit i que en cas de sospitar d’un bitllet fals s’ha d’avisar a la policia.
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El carnet de la biblioteca brinda descomptes en teatre i llibreries

L’Oficina de Català també ofereix avantatges a alumnat i persones voluntàries

es persones que tinguin el carnet
de la Biblioteca Núria Albó tenen,
des d’aquest hivern, un seguit d’avantatges a la seva disposició. En primer
lloc, gaudeixen d’un 20% de descompte en la compra d’entrades a la taquilla
per a la programació del Teatre de la
Garriga-El Patronat al llarg del 2012
(excepte en els espectacles de preu
únic, del Pati Mòbil i Els Pastorets).
D’aquesta manera es pretén ampliar
l’ús del carnet de la biblioteca i estimular l’assistència al Teatre dins la seva
programació regular.
D’altra banda, a través d’un conveni
signat el desembre, el carnet també
permetrà comprar llibres amb un descompte del 5% a les llibreries Àgora,
Esplai, Biset, Estanc de la Plaça i
Digna. Aquest conveni pretén afavorir i
potenciar l’ús del carnet de la Biblioteca
–hi entren una mitjana diària de 344
persones– i alhora afavorir el mercat

OAMC

L

Amb el carnet s’obtenen descomptes per a la programació del Teatre de la Garriga - El Patronat

del llibre i també la lectura, tasca inherent de la biblioteca i dels comerços
dedicats a la venda de llibres.
Acord entre el Teatre i el CPNL
Aquest mes desembre s’ha formalitzat
un acord de col·laboració entre l’Oficina
de Català a la Garriga, depenent del

Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL), i l’Àrea de Cultura
de l’Ajuntament, que estableix descomptes al Teatre de la Garriga-El
Patronat per als més de 150 alumnes
dels cursos del CPNL i les prop de 70
persones que s’acullen al programa del
Voluntariat per la Llengua.

Tallers per fer front a la crisi
OAMC

L’EME ensenya com ser més autosuficients

L

’Escola Municipal d’Educació
(EME) organitza un cicle de
tallers monogràfics per afrontar la
crisi on s’ensenyarà a les persones
participants a fer coses per elles
mateixes. En concret, el centre presenta cinc cursos diferents que permetran a l’alumnat estalviar diners,
aprendre una nova tècnica i recuperar coneixements avui oblidats.
Un dels tallers proposats serà de

reciclatge de roba, on s’aprendrà a
transformar i personalitzar les
peces, tot reciclant-les i donant-los
nous usos. També s’ha previst un
curs de treballs de ganxet i punt de
mitja, un d’elaboració de sabons
artesans i un de bricolatge i petites
reparacions. Totes aquestes sessions es faran els dimecres a la
tarda a partir del mes de febrer.
Finalment, també es durà a terme
un curs de creació d’espelmes, que
tindrà lloc els dimarts al matí.
Els cursos, de dotze hores de durada i preus molt assequibles, pretenen oferir les tècniques bàsiques
per poder desenvolupar la creativitat i arribar a fer peces personalitzades. Les persones interessades
poden inscriure’s i demanar informació a l’EME, al carrer del
Negociant, 79 (93 860 59 90 eme@ajlagarriga.cat).
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Nadal a Les Caliues

L’Escola Bressol Municipal (EBM)
Les Caliues va organitzar diferents activitats relacionades amb
les festes nadalenques durant el
mes de desembre passat.
Una de les activitats va ser l’escenificació del conte del tió per part
de les mestres del centre. Els
infants van poder descobrir la
màgia del tió, una de les tradicions
catalanes d’aquestes festes.
També van rebre la visita d’alumnes de l’escola Giroi. Els
nens i nenes de cinquè i sisè
del centre educatiu, situat al
costat de Les Caliues, els van
cantar i tocar diferents cançons
nadalenques.

OAMC

Festa de la Mitja

Una batucada dels Gegants de la
Garriga encetarà el proper 21 de
gener la Festa de la Mitja, que es
farà a la plaça de Can Dachs a
partir de les sis de la tarda. A la
celebració es presentarà oficialment la Mitja Marató Granollers les Franqueses - la Garriga, i
també les curses i marxes del
Congost per a l’any 2012.
Durant la tarda hi haurà un joc
inflable per a infants, que podran
participar en un concurs de
dibuix del logo de la Mitja. La
festa acabarà amb una xocolatada popular.
La Mitja tindrà lloc el proper diumenge 5 de febrer, recorrerà 21
quilòmetres i comptarà amb més
de 10.000 participants. Tota la
informació de la cursa es pot trobar a www.lamitja.cat.
Marc Guasch al Dakar

Teatre per explicar el conflicte armat

Una obra recordarà el fotògraf Agustí Centelles
grans amistats. La maleta de l’Agustí es
podrà veure diumenge 29 de gener a
les sis de la tarda al Teatre de la
Garriga-El Patronat.
Els actes de commemoració del 73è
aniversari del bombardeig es completaran amb la presentació, dissabte 28 a
les sis de la tarda a Can Raspall, del llibre Memorias y recuerdos de mis ayeres”, de Jorge Rosell, qui durant la
guerra va passar una temporada a la
Garriga. En aquesta obra l’autor, que
assistirà a l’acte, recorda el seu pas pel
poble i plasma el testimoni d’aquella
època. El llibre, amb diverses referències al passat de la Garriga, estarà a
disposició del públic.

L

Cartell de l’espectacle de titelles

’obra de titelles La maleta de l’Agustí
és un dels actes que s’han programat des de l’Ajuntament per commemorar el bombardeig feixista que va patir la
Garriga durant la Guerra Civil
Espanyola. L’espectacle, de Farrés brothers & Cia, està inspirat en un petit
fragment de la vida del fotògraf català
Agustí Centelles i s’adreça a un públic
familiar. L’obra fa un paral·lisme entre la
guerra i les petites baralles entre persones quan, per ximpleries, es desfan

Una ruta poètica
Una altra de les propostes serà la ruta
poètica pels indrets del nucli urbà on
van caure les bombes dels avions italians el 29 de gener de l’any 1939. La
visita, que tindrà lloc el mateix dia 29,
començarà a les onze del matí des de
Can Raspall i comptarà amb l’acompanyament de l’historiador David
Gesalí, que parlarà de les causes i les
conseqüències del bombardeig, però
també del seu desenvolupament.
També inclourà una lectura de textos
poètics procedents del llibre Maleïdes
les guerres, de Jordi Cornudella.

Torna la benedicció dels animals

El pilot garriguenc Marc Guasch
competirà en la propera edició
del ral·li Dakar que tindrà lloc l’1
de gener de 2012. El pilot participarà a la cursa amb una motocicleta de 450 cc de la marca
Gas Gas.
El recorregut de la competició,
que serà d’un total 8.363 quilòmetres, estarà situat al continent sud-americà. La ruta s’iniciarà al mar de la Plata, a
l’Argentina, passarà per Xile i
acabarà al Perú.

OAMC

Mascotes i famílies a la plaça de l’Església

Els animals domèstics de la
Garriga tornaran a ocupar la plaça
de l’Església el proper diumenge
22 de gener. La benedicció de
Sant Antoni Abat, una festa organitzada per l’entitat Els Tres
9
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Tombs, tindrà lloc un cop finalitzada la missa de dotze del migdia, a
la mateixa plaça.
Les persones que participin a l’acte, juntament amb les seves mascotes, rebran els tradicionals
panets de Sant Antoni. A més, els
més menuts podran veure de ben
a la vora una carrossa plena d’animals de granja.
A la tarda, l’entitat organitzadora
celebrarà un berenar per a socis,
que es farà a l’Auditori de l’Escola
de Música i que comptarà amb una
actuació musical.

Notícies

La Garriga, poble per la independència
Ajuntament de Vic

Més de 150 municipis avancen cap a la sobirania

L

Els alcaldes i alcaldesses que formen part de l’Associació de Municipis per a la Independència

a Garriga és un dels municipis que
ha passat a formar part de
l’Associació, de Municipis per la
Independència, constituïda a Vic el
passat 14 de desembre. Gairebé 300
persones entre alcaldes i alcaldesses,
regidors i regidores i representants
d'entitats i associacions que treballen
per a Catalunya, la seva llengua i la
seva cultura van participar en l'acte
fundacional de l'associació, que té
com a objectiu obtenir la plena sobirania per a Catalunya.
L'Associació està formada en aquests
moments per 155 municipis, que han
aprovat la seva adhesió mitjançant el
Ple municipal. Des d'aquesta nova

associació es pretén treballar per
crear les condicions de partida en
l'àmbit municipal per enfortir el teixit
que aposta per un nou plantejament
nacional, que veu en l'obtenció de la
independència l'únic escenari de futur.
Pel que fa als motius que han portat el
municipi a adherir-se a la nova entitat,
l’alcaldessa Meritxell Budó ha declarat
que “electoralment la Garriga té un
perfil nacionalista, un perfil sobiranista” i que, per veure-ho, “només cal
repassar els resultats de les darreres
eleccions ”. “El que tenim clar és que
ja no hi ha pas enrere i que qualsevol
pas que faci el nostre país serà un pas
endavant”, afirma Budó.

Novetats a Ràdio Silenci
Ràdio Silenci estrena una altra edició del projecte Ràdio Escola que
organitza juntament amb l’escola
els Pinetons. A partir del proper 11
de gener alumnes de 6è tornaran
al capdavant d’un nou programa,
Surfejant per les Ones, que s’emetrà els dimecres a dos quarts de
nou del vespre. En aquest espai el
públic gaudirà d’entrevistes, seguirà les noticies de l’escola, repassarà el santoral i podrà aprofundir en
el coneixement de Catalunya a través d’una secció a càrrec de la
classe de 5è.
I també aquest gener arrenquen
dues noves càpsules dins de la
programació de Ràdio Silenci.
Una d’elles serà sobre internet i
xarxes socials i la dirigirà
Francesc Vilafáñez, expert en
noves tecnologies. La càpsula es
completarà amb diferents tutories
que es penjaran a la web del a
ràdio. L’altra càpsula, amb el nom
A mi els titulars ni fu ni fuà, presentarà aquelles notícies curioses que sovint passen desapercebudes per les capçaleres informatives.
Canvis a les visites a Rosanes

Minideixalleries urbanes per reciclar

Amb les instal·lacions s’estalviaran 4.500 euros

La Garriga disposarà ben aviat de
quatre minideixalleries urbanes. Es
tracta d’unes petites instal·lacions
que permeten recollir de manera
selectiva residus d’ús domèstic
com són les piles, els cartutxos
d’impressora, les bombetes, els
Cd’s o els DVD’s. Les noves minideixalleries substituiran els antics

contenidors de piles i d’aquesta
manera, s’optimitzarà espai en la
via pública, ja que amb un mateix
contenidor s’hi podran dipositar fins
a set residus diferents.
Amb aquest nou servei, a més, l’Àrea de Medi Ambient assolirà un
estalvi de 4.500 euros, el cost que
fins ara tenia la recollida i la gestió
de piles al municipi. Les minideixalleries, en canvi, s’autofinancien a
través de publicitat i no comporten
cap despesa municipal. L’actuació
es durà a terme a partir del mes de
gener, un cop s’hagi signat un conveni entre l’Ajuntament i l’empresa
propietària i gestora de les
instal·lacions.
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A partir de l'any 2012, les visites
guiades fixes al camp d'aviació
de Rosanes, que es fan el segon
diumenge de cada mes, funcionaran amb reserva prèvia.
Per fer la inscripció caldrà trucar
al 93 113 70 31 - 610 47 78 23 o
enviar un correu electrònic a
info@visitalagarriga.cat amb quatre dies d’anticipació. Les visites
es faran sempre que hi hagi un
mínim de sis persones inscrites.
La primera visita de l'any 2012
serà diumenge 15 de gener i les
inscripcions es podran fer fins al
dimecres 11 de gener.

El Reglament de Participació, aprovat per unanimitat
OAMC

Govern i oposició es comprometen a avançar en l’àmbit de la participació

La sessió també va aprovar els preus
de la piscina municipal de cara al 2012,
que s’incrementen en un 3,86% de mitjana. Com a novetat, Piscines la
Garriga oferirà matrícula gratuïta a la
gent gran i descomptes per a persones
aturades (majors de 40 anys) i pensionistes (amb ingressos mensuals de 700
euros o inferiors). L’empresa que gestiona l’equipament, IGE BCN, SL, cedirà una de les dues pistes de tennis per
Els regidors i regidores durant el Ple de desembre, l’últim de l’any 2011 a convertir-la en pista poliesportiva.
l Ple del passat 21 de desembre,
volupar processos participatius al
En un altre dels punts es va aprovar el
l’últim de l’any 2011, va aprovar el
municipi. Tant l’equip de govern com
calendari de les sessions plenàries de
Reglament de Participació Ciutadana.
l’oposició van celebrar-ne l’aprovació
l’any vinent, que es mantindran els
Aquest reglament, aprovat per unanidefinitiva i van expressar el seu comdimecres a les set de la tarda. El proper
mitat, serà el document que, a partir
promís amb la ciutadania per avançar
ple, dedicat als pressupostos municid’ara, fixarà el marc legal per a desenen l’àmbit de la participació.
pals, es farà el dia 25 de gener.

E

Ple municipal de 21 de desembre de 2011
1. Aprovació inicial de la modificació
de la Plantilla de personal corresponent a l'exercici 2011. 13 vots a favor
(CiU, Acord, SI i PP) i 4 abstencions
(PSC, ICV)
2. Aprovació modificació de la
Relació de Llocs de Treball corresponent a l'exercici 2011. 13 vots a favor
(CiU, Acord, SI i PP) i 4 abstencions
(PSC, ICV)
3. Aprovació de l'acord de desafecció
de la cessió d'ús realitzada per
AGUAS E INVERSIONES, S.A a
favor de SOREA, S.A: dels cabals
dels pous i les mines de Samalús.
Unanimitat
4. Aprovació calendari sessions

Plenàries
per
l'exercici
2012.
Unanimitat
5. Desestimació de d'al·legacions i
aprovació definitiva del Reglament de
participació ciutadana de la Garriga.
Unanimitat
6. Autorització de nova pròrroga del
contracte de concessió administrativa del servei de bar-restaurant Els
Pinetons. Unanimitat (16 vots a
favor)
7. Aprovació de l'acord de resolució
del conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del
Vallès Oriental per a la gestió del
Centre d'acollida d'animals domèstics de companyia. Unanimitat

(16 vots a favor)
8. Aprovació de la recepció de les
instal·lacions de la xarxa d'aigua
potable de la Urbanització de Can Poi
del Bosc i assumpció de la prestació
del servei. 15 vots a favor (CiU, Acord,
SI, ICV i PP) i 2 abstencions (PSC)
9. Aprovació dels preus de la piscina
municipal per l'any 2012. 12 vots a
favor (CiU, Acord, SI), 2 vots en contra (ICV) i 3 abstencions (PSC, PP)
10. Restar assabentats del canvi
d'estructura jurídica de l'Associació
per a la integració social del deficient
Viver de Bell-lloc.
* Les mocions, els precs i les preguntes
es poden consultar a la web municipal

Calendari fiscal del 2012

- Impost vehicles de tracció mecànica. Del 03/02/2012 al 04/04/2012
- Impost sobre béns immobles
urbans.1a fracció-domiciliats. Fins al
02/04/2012

- Impost sobre béns immobles
urbans. 2a fracció-domiciliats. Fins
a 1/06/2012

- Impost sobre béns immobles
urbans-no domiciliats. Del 04/04/2012

fins al 05/06/2012

- Taxa servei de cementiri municipal. Del 04/04/2012 fins al 05/06/2012
- Taxa per gestió de residus
domèstics. Del 04/05/2012 fins al
04/07/2012

- Taxa per gestió de residus comercials. Del 4/05/2012 fins al 04/07/2012
- Taxa per entrada de vehiclesguals. Del 04/05/2012 fins al 04/07/2012

- Impost sobre béns immobles
urbans. 3a fracció-domiciliats. Fins
al 03/09/2012

- Impost sobre béns immobles rústics. Del 05/09/2012 al 05/11/2012
- Impost sobre activitats econòmiques. Del 05/09/2012 al 05/11/2012
- Impost sobre béns immobles
urbans. 4a fracció-domiciliats. Fins
al 03/12/2012
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El Consistori

Jordi Perales,
Albert Benzekry i Neus Marrodan
Meritxell Budó, Vicens Guiu, J.M. Torres, Joan
Esteban, Juliet Grau, Mar Canet i Albert Jimenez

El passat 21 de desembre tots els
grups municipals vàrem aprovar definitivament
el
Reglament
de
Participació. Mercès a la voluntat i
generositat per part de tothom, finalment ens hem pogut posar tots d’acord per posar a l’abast de la Garriga
una eina que ens hauria de servir
per acostar la vida municipal als ciutadans. I diem hauria, perquè en si
mateix el Reglament de Participació
no és res si no hi ha voluntat política
de desenvolupar-lo i posar-lo al servei dels garriguencs i garriguenques.
És a dir, ens ho hem de creure i utilitzar-lo en allò que sigui de menester; ni per tot, ni que sigui la gran
excusa de les decisions polítiques.
És en aquest sentit que voldríem
manifestar que el grup municipal de
CiU ens ho creiem. Tant és així que,
juntament amb el soci de govern,
fins i tot abans de la seva definitiva
aprovació, ja vàrem fer un primer
pas –modest si voleu- organitzant un
acte al Patronat per donar a conèixer
el pressupost municipal 2012,
posant a disposició de la ciutadania
un correu electrònic perquè hi pugui
dir la seva i penjant a la web de
l’Ajuntament aquest avantprojecte
de pressupostos.

Com diem és un primer pas modest,
però significatiu. Els pressupostos, tot
i ser el full de ruta de l’Ajuntament per
tot l’any, són, per definició, avorrits i
difícils d’interpretar i no són, ni de bon
tros, d’aquells temes on esperem un
entusiasme desbordant per part de la
ciutadania. Però és un excel·lent punt
de partida per acostar-nos a la gent i
que la gent s’acosti a la realitat municipal. Tenim per endavant temes, com
per exemple la mobilitat i el model de
poble, que són un gran repte per a
tots.
Aprofitem per felicitar El Garric, que
arriba al seu núm. 100!.
Els nostres desitjos per un Bon Any
2012!

Deures per un nou any
La revista Time ha destacat en la seva
tradicional portada de final d'any el que
consideren la protagonista de l'any, i
aquest any ha estat una dona símbòlica
representant els moviments populars de
protesta arreu del món. No és cap
casualitat. Aquest any de crisi intensa i
mercats intranquils ha estat marcat per
un augment de consciència del cansament amb la política tal i com s'entén, i
fins i tot amb la democràcia representativa, i un desig d'avançar cap a més participació de la gent en tots nivells, local,
nacional, estatal, europeu, mundial fins i
tot.
Ens heu posat deures a nosaltres com a
polítics i és just que ens esforcem per
complir-los. L'aprovació aquest mes passat per part del ple de la Garriga d'un
reglament de participació ha de ser un
nou pas per donar passos en ferm per
una major participació i obertura de la
casa de la vila, passos que si hem de ser
absolutament justos ja s'havien obert en
legislatures passades, però que ara amb
el treball conjunt de la ciutadania hem de
continuar fent, i més decidits que mai.
Sabem igualment que no participa igual
tothom. Sabem que participa qui té interès en l'objecte, o bé qui té les necessitats resoltes. Hem d'assegurar-nos
doncs que ningú quedi enrere, i que les
polítiques socials i de promoció per tirar
endavant la cultura, la identitat, l'entorn i
l'economia del nostre poble continuin
essent el pal de paller de les polítiques
municipals, perquè només des de l'implicació amb el què ens rodeja més immediatament podem aconseguir una participació real i significativa.
En definitiva, ens heu posat deures i cal
complir-los. Ara ens toca a nosaltres: què
us sembla implicar-vos també en el dia a
dia de l'ajuntament? Aquesta és
l'apel·lació que us fem des de l'Acord
Independentista per la Garriga pel nou
any. Sense pausa, necessitem que
també us impliqueu, i per això t'anirem a
buscar durant l'any que ve, i et preguntarem què et sembla la feina que anem
fent i com es podria millorar. Això, creiem
també és un deure cívic pel nou any.
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Josep Oliveras
Sergi Serrano

La Garriga ja té reglament de participació

ciutadana, aprovat el dimecres dia 21 de
desembre pel ple de l’ajuntament per unani-

mitat. S’ha fet esperar, però tant tota la feina
realitzada per aconseguir-ho, com el consens existent entre els diferents grups polítics demostren les ganes que envolten tot
aquest projecte i la voluntat que hi ha de
tirar-lo endavant. Dins el grup municipal de

SI la Garriga estem doblement contents ja
que suposa el començament d’un camí que
ens portarà cap a una millor gestió municipal, i perquè l’objectiu de tenir una participa-

ció real a la Garriga era, i és, un dels punts
clau del nostre programa electoral. Ara bé,
això és només el principi, el tret de sortida.
Ara començarà la feina de veritat per tal de
consolidar entre tots aquest projecte.
Cal dir que tot i que gran part del reglament
ve estipulat per lleis i normatives, hem aconseguit un reglament flexible, dinàmic i que
representa a tots per igual. Remarquem que,
tal com SI demanava des d’un principi, és un
text de caràcter obert als canvis i modificacions, podent-hi introduir millores així que
vagin sorgint. D’aquesta forma no s’ha de
veure aquest reglament només com un conjunt de normes, sinó com un full de ruta que
ens diu els passos a seguir per tal d’assolir
la millor participació possible: creació d’estructures socials, consells populars, òrgans
de gestió, canals de comunicació… i tot el
que sigui necessari per tal de fer realitat, i de
la millor manera, la participació ciutadana al
nostre poble. És tot un procés a seguir, amb
objectius a curt i llarg termini, en el qual
esteu tots convidats a formar-hi part. I us animem a fer-ho. Optimitzem entre tots la gestió del nostre poble, vinculem-nos més amb
les polítiques que ens afecten i millorem la
nostra experiència de viure a la Garriga. Des
del nostre grup serem resolutius i positius
amb totes les iniciatives que vagin sortint, i
treballarem perquè tot plegat tiri endavant i
sigui beneficiós per a tothom.
Aquest reglament ens dóna la base per
poder construir una participació de qualitat
al nostre municipi, que ens portarà a fer
unes polítiques més concretes i més pròximes als ciutadans de la Garriga. Des de SI
treballarem amb el govern per tal d’estar a
l’alçada de les expectatives.
Bones festes i fins aviat.

Neus Bulbena
Joan Bou

Israel Molinero
Martí Porter

Aquest any que hem acabat ha estat compli-

Un 2012 combatiu i inconformista,

i a cada cantonada sembla que ens esperen
nous paranys. No obstant, des del PSC la

ICV de la Garriga volem desitjar a tots
els garriguencs i garriguenques un
2012 ple d’encerts, de bones notícies
i de felicitat en tots els sentits. Alhora,
conscients de les creixents dificultats
individuals, familiars i col·lectives que
hom ha d’afrontar, volem transmetre
un missatge d’inconformisme i de
rebel·lia: no és cert que la crisi l’hem
provocat entre tots i que l’hem de
pagar, idènticament, entre tots; no és
cert que tots hem estirat més el braç
que la màniga, i no és cert que els
sacrificis els hem de fer tots per igual
–fins al punt de perdre bou i esquelles- com a penitència per uns excessos dels que no tots hem participat;
no és cert que els serveis públics són
inviables, ni que cal retallar drets i
prestacions socials per garantir un
estat del benestar que es pretén convertir en caricatura.
En un moment d’agressiva afirmació
ultraliberal, volem recordar que els
drets bàsics són fruit de llargues lluites col·lectives, i que no podem
renunciar-hi pel simple fet que uns
quants traficants de diners i uns
quants mags de les finances ens vulguin fer pagar les seves operacions
fallides, els seus mals trucs descoberts. Front a la dubtosa legitimitat
dels especuladors, hi ha tres o quatre
veritats objectives: tothom té dret a
l’educació, al treball, a la salut i a un
habitatge digne. Aquestes conquestes són irrenunciables arreu; també a
la Garriga. I ara que ens trobem a les
portes d’un any complicat, d’un context general difícil i d’un debat pressupostari municipal probablement complex, volem anunciar les nostres
intencions: acceptarem sacrificis si
són pel bé comú, però, per petit que
sigui el paper de l’ajuntament en
aquest enrenou global , no acceptarem recular ni un mil·límetre en la
defensa d’una societat més lliure i
socialment equilibrada. Com deia
aquell: bones festes per a tothom!

cat. I aquest any nou que encetem no es
preveu pas gaire millor. Vivim temps incerts,
Garriga posem de manifest que el nostre
compromís amb les persones del municipi

no només roman intacte, sinó que es reforça
i es revitalitza davant del repte. És per això

que, per a aquest nou any, també volem
compartir els nostres desitjos i propòsits.

Voldríem que TOTS els polítics, tant els de
govern com els de l’oposició, no només fóssim més responsables, més transparents i
més honestos, sinó que en el dia a dia fóssim capaços de demostrar-ho. Voldríem que
totes les forces polítiques representades en
el plenari fóssim capaces de treballar conjuntament. La nostra mà fa molt de temps
que està estesa, i totes les aportacions fetes
i les intervencions en la gestió del municipi
haurien de ser enteses com una aportació
per millorar el dia a dia de la Garriga, i no
pas veure-les com un atac o un entorpiment.
És necessari que s’accepti, sense cap mena
de por, l’experiència, el coneixement i
aquesta bona predisposició al treball conjunt pel municipi. Perquè al capdavall, l’objectiu principal i únic de TOTS ha de ser el
treball constant per a TOTES les persones
de la Garriga. Seria entendre malament la
política no pensar així.
També voldríem per a aquest nou any un
suport incondicional a la ciutadania de la
Garriga. Precisament en els temps que estem
vivint, cal que es potenciï el paper de les nombrosíssimes i valiosíssimes entitats que tenim
al nostre poble i que se’ls donin totes les facilitats possibles; cal també un recolzament sincer i real al nostre comerç i a la nostra indústria, no només perquè puguin superar amb
èxit les dificultats del moment actual, sinó
també perquè puguin créixer i seguir desenvolupant-se en un futur. Ara cal, més que mai,
arromangar-se i treballar conjuntament, tots a
la una, per suplir les mancances econòmiques que estem patint.
Des del PSC desitgem per a tothom un bon
any, ple d’optimisme i de força per poder
afrontar tot allò que se’ns presenti.
Mentrestant, nosaltres seguirem treballant,
com ho hem fet fins ara, per fer una
Garriga millor.

també a la Garriga
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Rafael Puig

El año 2011 ha sido un año difícil, oscuro y muy duro para muchos. No obstante, soy persona optimista, pienso que
los estados de crisis aumentan el ingenio, si ello es así, debemos buscar dentro de nosotros mismos aquellas capacidades y cualidades que seguro tenemos y que por falta de necesidad
nunca hemos buscado. Un amigo mío
lo llama reinventarse...
Por otro lado, sería bueno trabajar codo
con codo, desde nuestros puestos de
trabajo, los que lo tengamos y los que
desgraciadamente no lo tengan,busquen aquellas herramientas que hagan
posible el volver al mundo laboral. Lo
que no vale es dormirse, esconder la
cabeza como los avestruces y tan solo
pensar que todo se arreglara. El refranero nos recuerda: “ A Dios rogando,
pero con el mazo dando.”
Desear a todos los ciudadanos de la
Garriga, fuerza y salud.
Desear a todos los ciudadanos de la
Garriga amistad y amor.
Desear a todos los ciudadanos de la
Garriga, felicidad para estas fiestas y
un venturoso año 2012.
Desear a todos los ciudadanos que
lean estas líneas PAZ y BIEN.

l’Agenda

‘Diumenge 1 de gener

‘Dissabte 7 de gener

de 17 a 20h, a la font de la plaça de Santa Digna
Patge Reial
Organitza: AAVV barri de Sant Ramon

de les 9 a les 15h, al poliesportiu de Can Noguera
Torneig de Reis de Bàsquet
Organitza. Club Bàsquet la Garriga

‘Dilluns 2 de gener

a les 18h, al Teatre de la Garriga el Patronat
Els Pastorets
Organitza: Fem Pastorets

de 17 a 20h, davant la botiga Amida (Banys, 52)
Patge Reial
Organitza: AAVV barri de Santa Rita

‘Diumenge 8 de gener

de 17 a 20h, a la plaça de Can Dachs
Parc de Jocs
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 8h, sortida des de Can Queló
XXXV Marxa de Regularitat
Organitza: CEG

‘ Dimarts 3 de gener

de les 9 a les 15h, al poliesportiu de Can Noguera
Torneig de Reis d’Handbol
Organitza. Club Handbol la Garriga

de 10 a 13h i de 17 a 20h, a la plaça de Can
Dachs
Taller de fanalets
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 18h, al Teatre de la Garriga el Patronat
Els Pastorets
Organitza: Fem Pastorets

de 17 a 20h, davant la botiga Amida (Banys, 52)
Patge Reial
Org: AAVV Barri de Santa Rita

‘Dimecres 11 de gener

de 17 a 20h, a la plaça de Can Dachs
Parc de Jocs
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 18h, a la Biblioteca Núria Albó
Story Time: The Bear Hunt,
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge School

‘Dimecres 4 de gener

‘Dijous 12 de gener

de 10 a 13h i de 17 a 20h, a la plaça de Can
Dachs
Taller de fanalets
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 19h, a la Biblioteca Núria Albó
“English at the library”: converses en
anglès.
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge School

a les 15.30 i a les 16.30h, a l’EBM Les
Caliues
Taller “Fem fanalets”
Organitza: EBM Les Caliues

a les 19.30h, a la Biblioteca Núria Albó
Club lectura.: Opiniones de un payaso, de Heinrich Böll.
Sessió moderada per Rosa Solé
Organitza: Biblioteca Núria Albó

de 17 a 20h, a la plaça de Can Dachs
Parc de Jocs
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Divendres 13 de gener

‘Dijous 5 de gener

a les 15.30h, a l’EBM Les Caliues
Espai global per a la família: “Cançons
de bressol i de falda”
Organitza: EBM Les Caliues

a les 12, a les 14 i a les 16h, als voltants del
poble
Avisos de l’arribada dels Reis
Organitza: Ajuntament de la Garriga

al vespre, a la sala municipal d’exposicions Andreu
Dameson i Aspa
Inauguració de l’exposició “ El món del
cavall i la pagesia “
Organitza: Associació Els Tres Tombs

a partir de les 18h, al barri de la Mare de Déu de
Montserrat
Entrega de fanalets
Organitza: AAVV del Barri de la Mare de Déu
de Montserrat

a les 18h, des de la zona esportiva de Can
Noguera
Cavalcada de Reis
Organitza: Ajuntament de la Garriga

El butlletí municipal El Garric no es fa responsable

dels possibles canvis en els horaris d’aquesta agenda

14

El Garric

Núm. 100  gener 2012

‘Dissabte 14 de gener

‘Dimecres 25 de gener

a les 10h, al Centre de Visitants
Itinerari guiat: “La Garriga, vil·la termal i d'estiueig”
Organitza: Àrea de Patrimoni i Turisme

a les 19h, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament
Ple municipal. Es podrà seguir en directe
per Ràdio Silenci
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 12h, al refugi
Visita guiada al refugi antiaeri de l'estació
Organitza: Àrea de Patrimoni i de Turisme

‘Dissabte 28 de gener

al matí, als carrers del centre
Carro del Fato
Organitza: Associació Els Tres Tombs

a les 12h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte: “Contes d’hivern”, a
càrrec Gates Gatunes
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 18h, a Can Raspall
Commemoració 73è aniversari del bombardeig a la Garriga. Presentació del llibre
Memorias y recuerdos de mis ayeres, de
Jorge Rosell. Amb la presència de l’autor.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 19h, al Teatre de la Garriga el Patronat
Els Pastorets
Organitza: Fem Pastorets
a les 23h, a l’Auditori de l’Escola de Música
Jam de Ball
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Carme Roca

a les 19h, a l’Auditori de l’Escola de Música
Lliurament dels premis del 7è Concurs de Fotografia de
Muntanya i Natura i dels records de la 29a Mostra de
Pessebres Populars
Organitza: Centre Excursionista de la Garriga

‘Diumenge 15 de gener

a les 11h, des de la casa de Rosanes
Visita guiada al camp d'aviació de Rosanes
Cal inscripció prèvia (93 113 70 31 / 610 47 78 23 info@visitalagarriga.cat). El termini per inscriure’s acaba
el dia 11 de gener.
Organitza: ajuntaments de la Garriga, l'Ametlla
i les Franqueses

a les 20.30h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
Dos Tristes Tigres, de José Sanchis Sinisterra. Amb
Art-Magnètic Produccions. Estrena a Catalunya
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Diumenge 29 de gener

a les 8h, des Can Queló
Resseguiment del Petit Recorregut PR- C33
Organitza: CEG

a les 11h, al Centre de Visitants
Commemoració 73è aniversari del bombardeig
a la Garriga. Ruta guiada poètica pels espais
bombardejats de la Garriga.
Amb l’historiador David Gesalí.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Dissabte 21 de gener

de les 18 a les 20h, a la plaça de Can Dachs
Festa de presentació de la 26a Mitja Marató
Organitza: Associació la Mitja amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Garriga

a les 16h, al poliesportiu de Can Violí
Festival de patinatge artístic
Organitza: Club de Patinatge Artístic

a les 20h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
Cloenda del Centenari de la Societat
Coral l’Aliança.
Organitza: Societat Coral l’Aliança

a les 18h, al Teatre de la Garriga-El Patronat.
Commemoració 73è aniversari del bombardeig
a la Garriga. La Maleta de l’Agustí, de la companyia Farrés Brothers i Cia.
Preu: 4 €.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Diumenge 22 de gener

a partir de les 12h, a la plaça de l’Església
Benedicció dels animals domèstics
Organitza: Associació Els Tres Tombs

‘Dilluns 30 de gener

a les 17.15h, al Casal de Joves
Curs de cangurs
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 12h, a l’Auditori de l’Escola de Música
Festival Còclea. Bada Barroc Ensemble AmBients.
Concert familiar amb obres de D. Gabrieli,
D.Scarlatti i J.S.Bach, entre altres.
Organitza: Viqui Amador i Cor Sarabanda

a les 20h, al poliesportiu de Can Violí
Inici del taller de teles acrobàtiques.
Organitza: Ajuntament de la Garriga
15
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l’Entrevista
ROBERT TORRES, director de teatre

Dirigeix Dos Tristes Tigres, l’obra que el 28 de gener s’estrenarà a tot Catalunya des del Teatre de la Garriga-El Patronat

“Tenir una cara més fosca és implícit a l’ésser humà”

Robert Torres és el director de l’obra de teatre
Dos Tristes Tigres, que el proper 28 de gener a
dos quarts de nou del vespre s’estrenarà a
Catalunya des del Teatre de la Garriga-El
Patronat.
Dos Tristes Tigres, de José Sanchis Sinisterra, és
una de les obres més representades del teatre
espanyol contemporani. A través de dos monòlegs i tres diàlegs, diferents personatges quotidians es veuen arrossegats cap a situacions que
transformen la seva naturalesa aparent.
És una obra agredolça, amb moments de tensió i
distensió, que porta el públic a un terreny on es
qüestionen altres facetes de l’ésser humà.
Robert Torres defensa l’humor intel·ligent i assegura que fer riure el públic no és fàcil

Com neix el projecte de dirigir Dos Tristes Tigres, de
José Sanchis?
El projecte neix per part de l’actor Ferran Lahoz, que havia
treballat a la posada en escena original ja fa anys i, des d’aleshores, sempre havia tingut moltes ganes de voler tornar a
treballar aquest text.
Què hi trobarà el públic, en aquest espectacle?
El públic trobarà un espectacle sense grans pretensions
però molt divertit, una comèdia divertida amb rerefons.
Trobarà uns actors de qualitat, una posada en escena
seriosa, un divertiment de qualitat que li farà passar una
estona agradable.
A Dos Tristes Tigres la quotidianitat es porta fins als
seus extrems... Provoca situacions absurdes, això?
Sí. Provoca situacions absurdes i irreals a la vegada. Com
la mateixa vida. Les situacions absurdes neixen de fer servir una arma que només té l’ésser humà, el poder de la
parla. S’utilitza aquest poder, aquest coneixement, de
manera més potent que una bomba atòmica.

La dificultat no és traslladar-ho a l’escenari; la dificultat radica en què l’espectador reconegui el joc i hi jugui.
Quants actors participen en aquest projecte? Com valora el procés de creació d’aquest muntatge?
A l’espectacle hi participen dos actors: en Ferran Lahoz i en
Ferran Castells, i fan cinc personatges cadascun. Ens hem
divertit molt. He tingut la sort de treballar amb dos actors
molt generosos. Ha estat un treball molt positiu.
És complicat treballar amb l’humor? Costa fer riure els
altres?
Sí, és complicat. Costa fer riure quan es tracta d’un humor
intel·ligent. Últimament estem veient molt humor de “cacapipi”, primari. L’autor, José Sanchís, intenta i aconsegueix
fer passar una hora i quart divertida sense necessitat de parlar de sogres, de penis o de qualsevol element escatològic.

A l’obra, els personatges deixen veure la seva part més
fosca... Tots tenim una cara més obscura de la que
mostrem?
Naturalment, tots la tenim. És una cosa que va implícita en
l’ésser humà, en l’ésser intel·ligent. Aquesta és la contradicció de l’ésser humà.

A banda de ser director, també té experiència com a
escenògraf. Què ens pot avançar de l’escenografia de
Dos Tristes Tigres?
La meva experiència com a escenògraf ha estat casual. Ha
estat una experiència que ha nascut de la necessitat. En
aquest muntatge disposem d’un dels escenògrafs més reputats del país, que té una visió de l’espai bastant més creativa i intel·ligent que jo. En Llorenç Corbera, l’escenògraf, ha
creat un espai atemporal on l’espectador va recollint imatges
o situacions diferents.

L’obra juga amb el llenguatge, amb el valor de la paraula... Com es trasllada aquest joc a l’escenari?
L’escenari és el lloc idoni per a la paraula. El teatre és un
espai isabelí, sempre té la paraula com a primer component.

L’obra s’estrena a la Garriga, però la portareu per tot
Catalunya. Com es presenta aquesta gira?
La resposta per part de programadors i sales ha estat positiva, i això fa pensar que l’espectacle tindrà una llarga vida.

