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En nom de tot l’equip de govern volem manifestar públicament el nostre
agraïment més profund a tota la comissió de reis per la seva tasca en la
cavalcada de reis d’aquest any.
Volem agrair la feina que heu estat fent al llarg de l’any, així com la
tasca que vareu fer el mateix dia de la cavalcada. Gràcies a vosaltres va
ser possible que els Reis arribessin a la Garriga i tots els nens i nenes del
nostre municipi gaudissin de la cavalcada i poguessin donar les seves
cartes als Reis a la plaça de l’Església.
Grans i petits vàrem viure amb molta il·lusió aquest esdeveniment i
sabem que sense la vostra implicació, la vostra paciència i la vostra
energia un esdeveniment d’aquesta dimensió no hagués estat possible.
Així doncs, moltes gràcies i esperem seguir comptant amb tots vosaltres.
Moltes gràcies!!!
Meritxell Budó, alcaldessa

El butlletí municipal El Garric és una publicació mensual de distribució gratuïta que
edita l’Ajuntament de la Garriga.
Redacció, fotografia i coordinació: Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de
la Garriga (OAMC) · Sara Riera, Berta Florés i Diana Gómez.
Consell d’Administració de l’OAMC
6500 exemplars. Dipòsit legal: B-11655-07 · Impressió: www.print-makers.com
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Tot a punt per a la 1a Fira de la Botifarra de la Garriga
Miquel Andreu

L’esdeveniment vol promoure el comerç local i donar a conèixer el municipi

L

La Fira de la Botifarra comptarà amb la participació de cansaladeries locals, establiments de productes de proximitat i productors locals, entre d’altres

Promoció Econòmica, Vicenç Guiu. A continuació, la sala
acollirà la presentació del llibre Corpus Culinari Català, el
receptari més complet de la gastronomia catalana. Altres
propostes per al dissabte seran tallers infantils de titelles al
carrer del Centre i una actuació de música tradicional catalana amb el grup Tonàlics.
De cara al segon dia, la fira s’amenitzarà amb un concurs
popular de coques de botifarra. El concurs es farà de nou a
dotze del matí a l’estand institucional de la plaça de Can
Dachs, on les persones participants podran portar les seves
coques i lliurar-les a un jurat integrat per cuiners del poble.
Paral·lelament, l’associació Corpus la Garriga guarnirà el
carrer del Centre amb una catifa de flors inspirada en el cartell de la Fira de la Botifarra. La jornada es completarà amb
tallers infantils, activitats per a joves i un concurs del joc de
cartes de la botifarra.
La Fira de la Botifarra portarà altres iniciatives, com el tastet de
botifarres i productes derivats que es farà dissabte a les cansaladeries i als estands de la fira. També s’ha programat un concurs de dibuix infantil i la presentació de la guia de restauració
de la Garriga. Finalment, de l’11 al 19 de febrer els establiments
de restauració participants introduiran en les seves cartes el platillo de botifarra, que serviran a un preu de 10 euros. Els establiments de menjars preparats en serviran racions a 3 euros.

a Garriga celebrarà els propers 11 i 12 de febrer la 1a Fira
de la Botifarra un esdeveniment inèdit que pretén promoure el comerç local i promocionar el municipi. A partir d’un
dels productes més emblemàtics del poble - la botifarra - la
fira donarà a conèixer aquesta tradició garriguenca i oferirà
un conjunt de propostes lúdiques i culturals. Durant la setmana, el públic podrà gaudir d’una oferta gastronòmica diversa
i de qualitat i, alhora, descobrir els principals atractius turístics del municipi. A la fira hi participaran cansaladeries locals,
establiments de productes de proximitat i productors de la
zona. També hi col·laboraran els sectors de la restauració i
de menjars preparats.
La Fira de la Botifarra començarà dissabte 11 de febrer a les
cinc de la tarda a la plaça de Can Dachs, on s’hi instal·laran
les parades de tots els establiments i productors participants.
A la mateixa plaça es durà a terme l’activitat “Coneix la
Garriga amb una guia virtual”, en què tothom qui ho vulgui
podrà fer una visita guiada pel municipi. Les rutes turístiques
disponibles aprofundeixen en diferents aspectes del poble,
com són l’antiguitat i l’edat mitjana, l’època moderna, el termalisme i l’estiueig o la memòria històrica.
La inauguració de la fira tindrà lloc dissabte a les sis de la
tarda a la sala Andreu Dameson i Aspa i comptarà amb la
presència de l’alcaldessa, Meritxell Budó, i el regidor de

L’opinió dels grups polítics

CiU: “Una excel·lent oportunitat per dinamitzar una activitat i un sector com és l’elaboració de botifarra i de xarcuteria en general. Alhora, una bona ocasió per col·locar la Garriga en el mapa, fer-ne promoció i ajudar a la promoció econòmica i comercial
del poble”
Acord: “És una bona proposta per promocionar econòmicament i cultural nonomés un producte llargament arrelat al poble,
sinó també la gastronomia de proximitat i tot el que l’envolta”
SI: “Per Solidaritat Catalana, la botifarra de la Garriga és un producte de qualitat que ens fa coneguts arreu i que a la vegada respon i és un exemple d’un model de negoci familiar, artesanal, proper i de qualitat que cal valorar i recolzar en temps
de crisi”
PSC: “És una aposta iniciada per l'anterior govern. Valorem positivament que l’actual govern la mantingui. Hem d’apostar
decididament pels sectors econòmics més arrelats al poble. El comerç local i la gastronomia són motors de futur”
ICV: “Totes les iniciatives que facin difusió de productes locals tenen el nostre recolzament. Esperem que la fira també posi
l’accent en la importància de consumir productes de proximitat (km 0)”
PP: “Ens sembla perfecte donar a conèixer els nostres productes. Serà molt bo per fer conèixer el nostre municipi i la seva
projecció cultural i turística”
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40.000 euros anuals d’estalvi en lloguers municipals
OAMC

Les oficines de Serveis Socials es traslladen als baixos de la Biblioteca

L

El Jutjat de Pau de la Garriga i les oficines de Serveis Socials deixaran els locals que ocupen actualment, que són de lloguer

tades en 29.000 euros i es preveu que
comencin aquest mes de febrer.
D’altra banda, també s’eliminarà el lloguer del local del Jutjat de Pau, ubicat
al carrer de la Doma, que té un cost de
10.000 euros a l’any. De la mateixa
manera que els Serveis Socials, el
Jutjat de Pau també s’ubicarà en una
instal•lació municipal: Can Raspall. Els
trasllats de Serveis Socials i del Jutjat
de Pau es faran de cara a la primavera.

Una pati més gran a les Caliues

Can Poi ja té xarxa pública

OAMC

L’ampliació ha duplicat l’espai de joc de l’escola

Segons l’equip de govern, l’estalvi en
els lloguers s’ha de contemplar com un
estalvi a llarg termini que permetrà al
consistori no haver de prescindir de
serveis socials essencials. “Si mirem
l’estalvi només en la visió del pressupost d’un any, no sembla massa importat. Però si el mirem a deu anys vista és
gairebé mig milió d’euros el que estalviem només en lloguers”, assegura l’alcaldessa, Meritxell Budó.

OAMC

’Ajuntament estalviarà 40.000 euros
l’any en lloguers de locals. D’una
banda, el consistori deixarà l’espai que
fins ara ocupen les oficines de Serveis
Socials, situades al carrer de Samalús,
que suposa una despesa de 30.000
euros anuals. Les oficines es traslladaran als baixos de la Biblioteca Núria
Albó on, abans de fer el trasllat, es
faran obres per adaptar l’espai als seus
nous usos. Les obres estan pressupos-

L’Escola Bressol Municipal les
Caliues ha ampliat la superfície del
seu pati. L’ampliació s’ha fet tancant el solar posterior, que s’ha
separat de la pista número dos mitjançant una tanca metàl·lica de
color blanc que respecta la franja
de seguretat entre els dos espais.
Amb aquesta actuació el pati ha
passat de tenir 565 metres qua-

drats de superfícies a tenir-ne 970.
Les obres per ampliar el pati de les
Caliues, que han anat a càrrec de
l’empresa gestora del centre, era
una actuació prevista dins les la
urbanització de la zona escolar de
Ca n’Illa. Al nou pati, l’escola hi
desenvoluparà un projecte pedagògic que comptarà amb diverses
zones d’aprenentatge.
4
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Les obres de connexió de la
canalització d’aigua de la zona de
Can Poi amb la xarxa municipal
han acabat, tal i com estava previst. D’aquesta manera els paràmetres de qualitat i quantitat d’aigua de la urbanització seran
iguals que els de la resta del
municipi. L’actuació, que ha pujat
368.724,49 euros, s’ha pogut
exectuar gràcies a una subvenció
de l’Agència Catalana de l’Aigua,
la contribució dels veïns, i una
aportació del pressupost municipal. Les obres també han permès
millorar els dipòstits i bombaments de Can Tomàs, Can Poi
500 i Can Poi 50.

L’Ajuntament vol millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat
Ja s’han instal·lat uns reguladors a la zona industrial per estalviar 3500 euros
’Ajuntament vol millorar l’eficiència
energètica de l’enllumenat del
municipi. Per aquest motiu ha instal·lat
sis reguladors de nivell en l’enllumenat públic de les zones industrials del
sud de la Garriga.
Aquests reguladors permeten baixar la
tensió de la xarxa d’enllumenat públic
en els hores de nit i matinada per tal de
reduir-ne el consum. D’aquesta manera, des de les dotze de la nit i fins les
sis del matí es reduirà entre un 40 i un
50% la tensió de la instal·lació per
rebaixar el consum afectant al mínim el
nivell lumínic. Amb aquesta mesura
d’estalvi energètic l’Ajuntament reduirà
anualment les emissions a l’atmosfera
en 14,6 tones de CO2, que equivalen a
un consum de 43.000 kWh. A més, l’acció implicarà un estalvi econòmic de
3.600 euros per any.
Però per poder ampliar el número
d’actuacions d’estalvi i fer-ho amb
dades a la mà, des de l’Ajuntament
s’ha sol·licitat una subvenció a
l’Institut Català de l’Energia per poder
redactar una auditoria energètica de

OAMC

L

El polígon de Can Terrers és una de les zones on s’han instal·lat els reguladors

l’enllumenat públic. La redacció de
l’auditoria energètica, que ha de ser el
punt d’inici per a una millora en la gestió del servei, permetrà conèixer l’estat
actual de la instal·lació i fixar el full de
ruta per al manteniment i millora de la
xarxa, prioritzant els criteris d’eficiència energètica i seguretat elèctrica.
Per altra banda, també s’ha sol·licitat
una altra subvenció per a la millora de

l’eficiència energètica que ha de servir
per cofinançar un projecte redactat
ara fa tres anys i que va obtenir una
subvenció del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC) per
aquest any 2012.
Totes aquestes mesures formen part
del programa d’estalvi i austeritat que
s’està treballant des de les diferents
àrees de l’Ajuntament.

Canvis als semàfors de la carretera Nova
L’Ajuntament té previst al llarg d’aquest mes de febrer acabar de
portar a terme la instal·lació de lluminàries LED als semàfors de la
cruïlla de la carretera de l’Ametlla
amb la carretera Nova. Aquests
semàfors són els més antics del
muncipi. La seva instal·lació és tan
antiga que cada vegada era més
car i difícil fer-ne el manteniment.
A finals del 2011 es va redactar
una memòria valorada per tal de
refer tota la instal·lació, incorporant un nou regulador i canviant
els llums existents per altres de
tecnologia LED. Durant el mes de
gener es va canviar el sistema de
regulació i durant aquest mes de
febrer es canviaran les òptiques
dels semàfors.
Aquesta actuació donarà més

Arxiu

Lluminàries LED per fer més segura la cruïlla amb la carretera de l’Ametlla

seguretat viària a la cruïlla, ja que
darrerament eren freqüents les
avaries del sistema de regulació. A
més, la introducció de les òptiques
LED proporcionarà un estalvi energètic important, de 20.000 kWh a
5
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l’any, l’equivalent a l’emissió de 7
tones de CO2.
A més a més, es generarà un estalvi econòmic de 1.700 euros
anuals, fet que pemetrà amortizar
l’obra en un termini de tres anys.
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Dos tallers completaran l’oferta lúdica per Carnestoltes

Ja es poden recollir les bases del concurs de carrosses a Can Raspall
OAMC

OAMC

Activitats Carnestoltes 2012
4 de febrer
-10-14h: Taller del rei Carnestoltes
-12h: Hora del conte
18 de febrer
-18h: Rua de carrosses i concurs
19 de febrer
-16-18h: Taller de sardines
-18h: Enterrament de la sardina

E

l Carnestoltes comptarà enguany
amb dos tallers paral·lels per completar l’oferta lúdica de la Festa “més
esbojarrada de l’any”.
El primer taller, que es farà el dia 4 de
febrer a la plaça de l’Església, serà per
confeccionar el rei Carnestoltes que es
passejarà durant la rua i que serà cremat el dia 19.
També aquest dia, la Biblioteca ha programat, a les dotze del migdia, un hora
del conte especial que sota el títol: “Per
Carnaval, tot s’hi val!”, vol explicar a la

Calendari d’actes del Carnestoltes d’aquest any. Imatge dels guanyadors de la festa de l’any passat

canalla que Carnestoltes és un dia
sense normes en què no cal fer els
deures, ni rentar-se les dents, ni portarse bé.
El segon taller, que ja es va fer l’any
passat és el de les sardines. Es farà el
mateix dia 19, a partir de les quatre de
la tarda, abans que la comitiva amb el
fèretre del rei carnestoltes surti de la
plaça de l'Església i el cremi a la plaça
del Silenci.
Però el plat fort serà el dia 18 amb el
concurs i la rua de carrosses i disfres-

ses. Com sempre sortirà de davant del
teatre i recorrerà els carrers del centre
fins arribar a la plaça de l’Església on
es farà la desfilada i es donarà el veredicte del concurs.
Les bases pel concurs ja es poden descarregar des de la web municipal o
anar-les a buscar a Can Raspall.
També estan obertes les inscripcions
per ser membre del jurat.
La Festa del Carnestoltes és una de les
més participatives del municipi i mou
prop de dues mil persones.

El Cor Sarabanda al Festival Cóclea

Cor Sarabanda

També participarà al concert de la Candelera

La Capella del Santíssim de
l’Església Parroquial tornarà a acollir aquest mes de febrer un dels
actes programats dins el Festival
de Música Clàssica Cóclea.
En aquesta ocasió serà el Cor
Sarabanda que, acompanyat de
l’arpista Carme Ubach, ha preparat
un concert dividit en tres cicles. En
una primera part interpretaran un
conjunt de peces medievals i de
temàtica nadalenca. Posteriorment
es podrà escoltar el cicle Primavera

i estiu de Gustav Holst i tancarà
aquest concert del dia 25 de febrer
quatre himnes de Rig Veda que el
compositor anglès va escriure per a
diferents formacions.
Però abans del Festival Cóclea, el
Cor Sarabanda participarà el proper 5 de febrer al tradicional concert de la Candelera, que es farà a
les cinc de la tarda a l’Església
Parroquial.
Amb aquesta festa, organitzada per
l’Escolania, les corals tanquen el
cicle del Nadal i ofereixen una última sessió de cançons nadalenques. A més a més l'Escolania i el
Cor Sarabanda, participaran al concert l'Aliança, la Coral Ariadna, el
Cor Gospel Joy, la Coral Flors de
Tardor i el Cor Americantus.
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Xerrades sobre disseny

L’EMAD ha programat per aquest
febrer dues xerrades de disseny
obertes a la ciutadania.
Es faran l’1 i el 15 de febrer a la
sala d’actes de l’escola i comptaran amb el dissenyador afincat a
la Garriga Josep M. Bas i Marga
Oller. Tots dos formen part de
l’estudi de disseny Summa de
Barcelona, que està especialitzat
en la creació i gestió de marques
com Ono, RTVE, Criteria o Cirsa
Les dues conferències giraran al
voltant del disseny de la identitat
corporativa i sobre com es fa
una valoració de les diferents
solucions de disseny presentades al client.

El Teatre programa el musical Hoy no me puedo levantar el dia 4
Àrea de Cultura

L’equipament municipal ofereix tres espectacles durant aquest mes de febrer

E

l musical Hoy no me puedo levantar serà el primer dels tres espectacles programats per aquest mes de
febrer al Teatre de la Garriga-El
Patronat.
Basat en el musical creat per Nacho
Cano, el grup de teatre amateur B&B
vol fer vibrar l’escenari amb deu actors
i un magnífic cos de ball format per
dotze dansarins. El musical dóna
expressió i forma al deliri de la movida
madrileña dels anys 80 a través d’uns
personatges rebels, problemàtics,
sensuals, amb ganes de divertir-se i
amb ànsia de triomfar formant un grup
de música anomenat Rulé. Serà el dia
4 de febrer a partir de dos quarts de
nou del vespre.
Homenatge a Manuel Blancafort
Caminant per la vida és una de les
activitats programades des de
l’Ajuntament per commemorar el 25è
aniversari de la mort del músic garriguenc més internacional, Manuel
Blancafort (1897-1987).
Es tracta d’un concert, que es farà el
dia 25, en què la soprano garriguenca Alba Ballús, acompanyada al piano
per Marta Pujol, interpretarà diferents
cançons catalanes, algunes de les
quals seran del compositor garriguenc.
L’espectacle interdisciplinar comptarà
amb poemes de la mateixa soprano
recitats per un rapsode i amb una pantalla gegant que, segons els organitzadors, “farà que ens embolcallem
amb les obres pictòriques de Ballús”.
Unes peces que estaran exposades

Imatges promocionals dels tres espectacles que es faran al Teatre de la Garriga durant el febrer

simultàniament a la Sala d’Exposicions Andreu Dameson i Aspa des del
17 de febrer fins al 4 de març.
Espectacle familiar
Tancarà aquest mes un concert amb
missatge, recomanat per a infants de
més de 5 anys. El dia 26 i a través de
l’orquestra
dels
Personatges

+ informació i + propera
Des de l’Ajuntament s’està fent una
aposta per promocionar el Teatre
com a Equipament Cultural del
municipi i del seu entorn.
Per aquest motiu, a més de trobar el
programa de mà del Teatre a la web
municipal, des de fa uns mesos es
va obrir un compte a Facebook.
A aquesta iniciativa, cal afegir que
enguany Ràdio Silenci programarà
càpsules culturals, que la web farà
ressò de tots els espectacles i que
els usuaris de l’equipament poden
rebre informació personalitzada
omplint la butlleta que es troba al
final del programa de mà.
Tot plegat per apropar l’oferta cultural
de primer nivell que ha programat
per aquest semestre el Teatre de la
Garriga.

Singulars, es podran escoltar cançons
originals que giren al voltant de la història i les biografies de personatges
com Chaplin, Verne, Dalí, Els Beatles,
7
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Mercè Rodoreda, Einstein o Gandhi.
Tot plegat per mostrar, segons la
Dàmaris i la seva orquestra que "qualsevol pot ser un personatge singular".
Aniversari de la reobertura
El Teatre de la Garriga celebra aquest
2012 el seu desè aniversari des que
fou reobert.
Tot i que des de l’Àrea de Cultura són
conscients d’alguns dèficits que
“s’hauran de resoldre més aviat que
tard com la senyalització o la climatització”, volen llençar un missatge positiu per tal de “ser capaços de crear
inèrcies i mirar d’anivellar, a poc a poc
però amb constància, una afluència al
Teatre que es correspongui amb el
neguit, el bullici i la inquietud cultural
que hi ha al nostre poble”.
Per aquest motiu la programació d’aquest primer semestre és variada i
eclèctica, i porta a l'escenari diferents
disciplines artístiques, des de la màgia
fins a la dansa, de la música clàssica a
la sarsuela, de la lírica al pop-rock, del
teatre de text als espectacles familiars.
A més, s’hi celebraran alguns dels
actes per commemorar el 25è aniversari de la mort del músic Manuel
Blancafort i s’estrenarà l’obra 7.400,
amb la companyia Temiro Dansa, fruit
de la col·laboració amb el Teatre.
D’altra banda, des de l’Àrea de
Cultura es vol seguir apostant pel
caràcter multidisciplinar de l’equipament que està obert a entitats i empreses perquè hi puguin desenvolupar
presentacions, assaigs, seminaris o
congressos.
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La Mitja canvia el seu recorregut
OAMC

A la Garriga, el Passeig es farà de baixada

L

Més de 10.500 persones participaran a la prova esportiva

a Mitja 2012 presenta aquest any
canvis en el recorregut. A la
Garriga, la cursa passarà per primera
vegada pels polígons industrials del
Congost i de Can Terrers. L’altra variació més destacada serà el canvi de
sentit del Passeig que passarà a fer-se
de baixada. El recorregut al poble
començarà pels carrers de Ramon
Ciurans, Mi·lenari de Catalunya i l’avinguda de la Generalitat; seguirà pels
carrers dels Banys, del Centre, la plaça
de l’Església, el passeig dels Til·lers i el
carrer de Nostra Senyora de la Salut;

passarà per la plaça del Silenci, el
Passeig i el carrer de Guifré, i acabarà
per la carretera N-152 en direcció de
nou cap a Granollers.
La Mitja se celebrarà el proper 5 de
febrer i comptarà amb la participació de
10.500 atletes, que correran 21 quilòmetres. En aquesta edició la Mitja gaudirà
de la presència de corredors d’elit com el
kenià Patrick Makau, que és rècord del
món de marató a Berlín; Carles
Castillejo, campió d'Espanya a la Marató
de Castelló, i el garriguenc Jaume Leiva,
campió de Catalunya de la Mitja Marató.

La Viladrau encara una nova edició
OAMC

La sortida es farà el proper 12 de febrer

La Travessa Viladrau - la Garriga
tornarà a mobilitzar més d’un miler
de participants el proper 12 de
febrer. L’activitat, que ja és un clàssic a la comarca, està organitzada
pel Centre Excursionista Garriguenc
(CEG) i recorre uns 31 quilòmetres
de distància pensats per fer en
menys de set hores.

Les persones inscrites sortiran a dos
quarts de sis del matí de l'aparcament de la Sínia, on uns autocars les
traslladaran fins a la Barita de
Viladrau, on començaran la caminada. El trasllat es farà de manera gradual fins a dos quarts de set del matí
per evitar aglomeracions posteriors
al primer tram de la travessa, que és
molt estret.
El recorregut passa per llocs com
Sant Segimon, Collformic, i el Pla de
la Calma. La travessa està sempre
marcada per un ambient popular i
familiar. Amb el temps, la Viladrau la Garriga s'ha convertit en una de
les cites esportives i socials més
destacades del municipi i en una
oportunitat per promocionar el poble
a la resta del territori, ja que vénen
participants de tot Catalunya.
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Innovació al Vil·la Romana
L'Institut Vil.la Romana és un dels
set centres de secundària de tot
Catalunya on s’està implementant
el Projecte d’Innovació en
Competència Científica. Aquest
primer any, la iniciativa s’ha adreçat a alumnes de 1r d’ESO i hi
han participat més de 90 estudiants. El projecte, que compta
amb l’assessorament de la
Universitat
Autònoma
de
Barcelona (UAB), pretén transmetre coneixements cièntífics
d'una manera molt pràctica i motivadora, on l’alumnat aprèn tot
investigant i situant-se en el
paper d’especialistes científics.
Els materials que s’utilitzen han
estat elaborats per la UAB i treballen al voltant de diversos fils conducors i contextos propers a l’alumnat. La universitat, juntament
amb el CESIRE-CDEC, també
ofereix assessorament i formació
al professorat, i el Departament
d'Ensenyament ha reconegut el
programa com a Projecte
d’Innovació Educativa.
El Blancafort fomenta la lectura
L’Institut Manuel Blancafort és,
des d’aquest curs, un dels centres de referència per al Pla d’impuls de la lectura que ha engegat
el Departament d’Ensenyament
per fomentar l’hàbit lector com a
una estratègia per augmentar l’èxit escolar.
El Pla es va implantar el curs
2009-2010 per augmentar la
capacitat lectora i crear una
biblioteca d’aula. Cada dia,
durant mitja hora, tot l’alumnat de
cada grup llegeixen el mateix llibre, en veu alta, en silenci o
representant el paper dels personatges, si es tracta de teatre.
Un dels beneficis del Pla és la
seva transversalitat i la implicació
de tot el professorat i tot l’alumnat en una activitat de centre. Per
a l’institut ser centre de referència del Pla d’impuls de la lectura
suposa rebre formació i assessorament per millorar el pla existent
i poder difondre la seva experiència a altres centres.

Una de les pistes de tennis es convertirà en poliesportiva
OAMC

L’espai acollirà entrenaments i descongestionarà el pavelló de Can Noguera

U

La pista s’equiparà per a entrenaments de bàsquet, handbol i futbol

na de les dues pistes de tennis
municipals de la zona esportiva de
Can Noguera passarà a ser, ben aviat,
una pista poliesportiva. Amb aquest
canvi d’usos l’Ajuntament vol obrir la
pista als clubs esportius locals i, d’aquesta manera, descongestionar el
pavelló de Can Noguera, que es troba
saturat per l’alt nombre d’entrenaments

que s’hi programen.
A més, durant el cap de setmana, la
pista esdevindrà una instal·lació esportiva social per als veïns del barri de Can
Noguera que, des de fa anys, reivindiquen la necessitat de disposar d’un
espai lúdicoesportiu a la zona. “D’una
banda s’aconsegueix un espai esportiu
per a la pràctica d’esport lúdic i per al

lleure a Can Noguera, on fins ara no hi
havia cap espai d’aquestes caracterísiques. D’altra banda, la nova pista descongestionarà els espais que ocupen
els clubs i fins i permetrà ampliar els
seus horaris d’entrenament”, explica el
regidor d’Esports, Joan Esteban.
Les pistes de tennis municipals, juntament amb les piscines, les gestiona
l’empresa IGB BCN. A partir d’aquest
any, però, l’empresa ha cedit la gestió
d’una de les pistes de tennis
a
l’Ajuntament perquè pugui transformarla en poliesportiva. La pista, fins ara
infrautilitzada, s’equiparà amb dues pistes de minibàsquet i una de minihandbol i futbol sala. Els treballs per a la
reconversió de l’espai ja han començat
i s’espera enllestir-los durant aquest
mes de febrer.

Descomptes a Piscines la Garriga

Donació solidària a Càritas

OAMC

Quotes reduïdes per a col·lectius desfavorits

El Club d’Atletisme de les
Tortugues ha entregat a Càritas
la Garriga la recaptació obtinguda a la cursa solidària de Sant
Silvestre. En total, l’entitat ha
lliurat 1.631 euros, que es destinaran al Banc d’Aliments de la
Garriga.
La cursa solidària de Sant
Silvestres, que aquest Nadal
arribava a la seva segona edició,
es va celebrar el passat 31 de
desembre i va reunir més de 300
atletes, que van fer una aportació mínima de 3 euros.A més, la
Fundació Barclays, a través de
la participació del seu personal a
la cursa, va fer una donació
extraordinària de 600 euros.

La població en situació d’atur major
de 40 anys o pensionista amb
ingressos mensuals iguals o inferiors als 700 euros bruts pot gaudir
aquest 2012 d’unes quotes especials per fer ús de les instal·lacions
esportives i els serveis que ofereix
Piscines la Garriga. Les persones
que compleqixin els requisits poden
escollir entre una quota especial
reduïda que permet l’accés al centre durant els matins de dilluns a
divendres (13,50 euros) o una quota
general amb accés il·limitat de
dilluns a diumenge (19 euros).
Aquestes tarifes representen, en
molts casos, el 50% de descompte
sobre les quotes actuals vigents.
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Una altra de les novetats beneficia
les persones de 65 anys o més, que
poden inscriure’s a l’equipament a un
cost zero (només serà gratuïta la primera inscripció). Amb totes aquestes
mesures es vol impulsar l’ús de
Piscines la Garriga entre els col·lectius més desafavorits econòmicament i promoure els seus serveis
entre la població que actualment no
en fa ús perquè la seva situació econòmica no li ho permet.
Per a més informació cal adreçar-se
a les Piscines, tot i que la tramitació
de la documentació i la tramitació de
la situació personal s’ha de fer des
de oficines dels Serveis Socials de
l’Ajuntament.

Notícies

Monogràfics per ampliar horitzons

La Casa Colom, oberta a visites
L’itinerari “La Garriga, vila termal i
d’estiueig” comptarà, des d’aquest
mes de febrer, amb la visita d’un
nou espai interior. Es tracta de la
Casa Colom, un edifici modernista
construït l’any 1905 per l’arquitecte Manuel Joaquim Raspall. La
propietat de la finca, ubicada al
número 39 del Passeig, ha ofert
la casa per obrir-la durant les visites guiades fixes del Centre de
Visitants.
La ruta “La Garriga, vila termal i
d’estiueig”, que es pot fer el
segon dissabte de cada mes,
recorre els principals espais o
edificis vinculats a l’estiueig burgès de final del segle XIX i principi del segle XX a la Garriga. Fins
ara l’itinerari comptava només
amb una visita interior, la de Can
Raspall.
La primera visita que inclourà
l’entrada a la Casa Colom tindrà
lloc el proper 11 de febrer. La ruta
sortirà a les deu del matí des del
Centre de Visitants.

EMAD

Cursos a l’EMAD per reorientar la carrera professional

’Escola Municipal d’Art i Disseny
(EMAD) engega un cicle de cursos
monogràfics per emprendre nous
camins. Es tracta de quatre cursos de
preu assequible que pretenen aportar
eines útils i alternatives per fer front al
període econòmic actual. Els tallers
començaran durant la segona setmana
de febrer i les inscripcions es poden fer
a la mateixa escola.
Una de les propostes és el curs
d’Introducció al disseny gràfic, que es
farà els dimecres a la tarda. Un altre
dels monogràfics és el de Creació de
llocs web amb Joomla, els divendres al
matí, on s’ensenyarà a utilitzar aquest
gestor de continguts.
També s’ha programat el taller d’emprenedors “Puc crear el meu lloc de

treball?”, on s’explicarà com fer realitat
una idea de negoci. En aquestes sessions, que tindran lloc els dimarts a la
tarda, les persones participants aprendran com solucionar els problemes
que poden sorgir en el procés de creació d’un negoci, els ajuts que es poden
sol·licitar i les fórmules per presentar
un producte atractiu. Es tracta d’un
taller obert a tothom que tingui una
ment emprenedora i que vulgui canviar
el seu enfocament professional.
El quart curs, sota el nom d’Itineraris
fotogràfics per la Garriga i els seus voltants, ofereix la possibilitat de posar en
pràctica els coneixements de fotografia a
través de rutes pel poble. Les sortides es
faran els dissabtes a matí amb l’acompanyament d’un fotògraf professional.

Família Rodri-Sagarra

El programa Avancem potencia l’intercanvi de coneixements

Persones en atur reben formació en l’àmbit de l’atenció a gent gran i infants
Càritas la Garriga, amb el suport de
l’Ajuntament, ha posat en funcionament el projecte Avancem I, un programa d’inserció sociolaboral orientat a persones amb risc d’exclusió
social. El projecte va començar el
passat 10 de gener i compta amb
una vintena de participants que, setmanalment, assisteixen a diverses
sessions formatives.
Les classes tenen lloc a les dependències parroquials i es divideixen en
mòduls de temàtica diversa. Les sessions les imparteixen persones voluntàries expertes en alguns dels àmbits
que es treballen, com són l’educació

infantil, l’atenció de la llar i la higiene,
l’atenció i cura de la gent gran, l’assessorament jurídic o la cuina.
El programa Avancem I sorgeix com a
continuïtat als projectes Aprenem I, II
i III, que s’han dut a terme durant els
darrers tres anys. L’objectiu de la iniciativa és crear un espai de convivència que afavoreixi l’aprenentatge, el
coneixement mutu i la relació entre
veïns i veïnes del municipi. El curs
s’adreça a persones en atur i pretén
ampliar el seu nivell d’ocupabilitat , tot
dotant-les d’eines per a recerca d’una
feina i millorant el seu currículum.
El taller tindrà una durada de tres

Núria Branzuela

L

El cicle s’adreça a persones emprenedores amb ganes de canviar la seva situació laboral

mesos i finalitzarà el 29 de març, amb
el lliurament dels certificats d’assistència en un acte de cloenda que es
farà a la seu de Càritas.
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El Ple municipal aprova els pressupostos per aquest 2012
OAMC

L’oposició agraeix la possibilitat de col·laborar en la seva elaboració
Resum del pressupost 2012
(en podeu trobar la versió original a la web municipal)
Estat de despeses

1.Operacions no financeres
1.1 Operacions corrents
Personal
Béns i serveis
Financeres
Transferències corrents
1.2 Operacions de capital
2. Operacions financeres
Passius financers

E

Els regidors i regidores durant el Ple

l Ple del passat 25 de gener va
aprovar els pressupostos per
aquest 2012 per 11 vots a favor de CiU,
Acord i PP; 4 vots en contra de PSC i
ICV, i 2 abstencions de SI.
Abans d'iniciar el debat el 1r tinent d'alcalde Jordi Perales va explicar quins
havien estat els principis bàsics per elaborar-los. Segons Perales han fet un
pressupost "realista, prudent i participatiu" basant-se en quatre grans línies de
treball. La primera ha estat mantenir la
xarxa de protecció als més desfavorits,
i la segona, potenciar els actius econòmics del municipi, tant els industrials i
comercials com els culturals. Una tercera línia ha estat potenciar l'activitat
de la ciutadania i per aquest motiu
s'han mantingut les subvencions a enti-

Estat de d’ingressos
6.272.751,10
5.410.978,76
281.052,81
624.074,89
781.395,76
1.326.654,76

14.696.908,08

1.Operacions no financeres
1.1 Operacions corrents
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics...
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
1.2 Operacions de capital
Transferències de capital

7.560.447,21
140.000,00
2.804.444,00
3.786.314,87
37.480,00
398.222,00
14.726.908,08

la resta de formacions van criticar la
manca de valentia en l'execució de projectes concrets, la retallada de les partides de la Fira d'Entitats i dels plans
d'ocupació i la poca concressió de la
nova partida d'ingressos que suposarà
l'augment de l'IBI.
En aquest sentit, però, l'equip de
govern es va mostrar obert a noves
propostes que es treballaran al llarg de
l'any "ja que un pressupost és un document viu i flexible que admet modificacions".
Durant aquest primer ple de l'any 2012
també es van portar a votació les noves
tarifes del servei municipal de taxi i la
desafecció de la servitud d'un pou amb
una aprovació per unanimitat en ambdós casos.

tats. La darrera línia de treball ha estat
la intenció de desenvolupar una administració pública més eficient.
Posteriorment, el regidor de Promoció
Econòmica Vicenç Guiu va explicar a
grans trets els ingressos i les despeses
previstes d'aquest pressupost que puja
al voltant de 14 milions 700 mil euros i
que podeu consultar a la web municipal. Guiu va destacar la nova partida
d'ingressos imposada per l'Estat per
l'increment de l'IBI i la voluntat d'estalvi
de l'equip de govern amb una previsió
d'un superàvit de 30 mil euros.
Al seu torn, l'oposició va agraïr la possibilitat que havia donat l'equip de
govern d'assistir a les reunions de treball però va discrepar del resultat obtingut. Excepte el PP, que va votar a favor,

Ple municipal de 25 de gener de 2012
1. Aprovació acta sessió anterior
2. Despatx d’Ofici
3. Ratificació de l’acord de la Junta
de Govern Local del dia 9 de gener
de 2012 referent a la xifra del Padró
Municipal d’Habitants a 1 de gener de
2011. Unanimitat
4. Aprovació de la proposta de modificació de les tarifes del servei municipal de Taxi per a l’exercici 2012.
Unanimitat
5. Aprovació de l’acord desafecció de
la servitud d’aprofitament d’aigües i
dret de pas de conduccions i canonades respecte del pou existent al

carrer de les Alzines 11. Unanimitat
6. Aprovació inicial del pressupost
general consolidat de l’Ajuntament de
la Garriga per a l’exercici 2012, juntament amb la plantilla de personal. 11
vots a favor (CiU, Acord i PP), 4 en
contra (PSC i ICV) i 2 abstencions
(SI)
7. Aprovació inicial de la RLT per a
l’exercici 2012. 13 a favor (CiU,
Acord, SI i PP )i 4 abstencions (PSC
i ICV)
8. Donar compte de l’informe
d’Intervenció i Tresoreria relatiu al
compliment de la llei de mesures de

lluita contra la morositat a 31 de desembre de 2011.
9. Mocions.
Mocions d’ICV sobre la repercusió a
la ciutadania de la pujada unilateral
de l’IBI per part del govern de l’Estat
espanyol. Unanimitat
Moció Institucional del Consell de
Cooperació suport a les persones
cooperants segrestades. Unanimitat.
10.Precs i Preguntes
Prec d’ICV sobre els horaris de càrrega i descàrrega
11. Donar compte al Ple d’assumptes
de l’equip de Govern.
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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 consistori municipal de la
Garriga està format per 5
regidores i 12 regidors, agrupats en sis grups polítics
municipals: CiU, Acord, SI,
PSC, ICV i PP.
Aquest és l’espai d’El Garric
dedicat als grups polítics
municipals.
El tema d’aquesta secció és
lliure i cada grup escriu sobre
allò que considera interessant
compartir amb la ciutadania.
Aquestes pàgines, doncs, són
també un reflex de l’actualitat
política, social i cultural de la
Garriga.

L’ Àrea d’ Esports no és aliena als
problemes que pateixen les famílies
en aquests moments. És per això
que amb les negociacions que es
van dur a terme per a la revisió dels
preus de piscina municipal, aquesta
regidoria va arrencar de la concessionària que la gestiona una tarifació
social per impulsar-ne l’ us entre els
col·lectius més desfavorits. Concretament, la gent gran tindrà matrícula
gratuïta durant aquest any i hi haurà
un descompte d’ un 50% sobre el preu
de la quota per a persones en situació
d’ atur o pensionistes que acreditin un
ingrés brut mensual de 700€ o inferior.
Per altra banda, les negociacions
amb la concessionària van permetre
també incorporar un espai esportiu
més a la xarxa d’ instal·lacions esportives municipals. Concretament , una
de les pistes de tennis de la zona
Esportiva de Can Noguera passarà a
convertir-se en pista poliesportiva
per a ús d’ entitats i clubs entre setmana i per a ús de la ciutadania els
caps de setmana. Així , es donaran
per satisfetes les demandes del veïnat de disposar d’ espais esportius
socials en aquesta zona on la mancança era evident.
Hem de remarcar també que des de
aquesta Àrea s’ han mantingut intactes les subvencions que van rebre
tant els clubs i entitats federades
com les escoles municipals el darrer
any. En temps complicats aquests
ajuts a les nostres entitats i escoles
agafen encara més rellevància ja
que la falta d’ ingressos per altres
vies s’ ha reduït molt. També cal dir
que fins i tot les partides destinades
a monitoratge , arbitratge i comité
tècnic en l’ àmbit esportiu escolar s’
han vist incrementades.
I tots aquests esforços obeeixen en
temps difícils a la voluntat ferma d’
aquesta Regidoria de seguir apostant per l’ Esport com a eina integradora dins la nostra societat, de cohesió social i de promoure els hàbits
saludables que la seva pràctica comporta.
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Un Passeig cultural
Un dels indicadors del grau de benestar d’una societat és el seu consum
cultural. En temps d’estretors, les economies domèstiques ajusten el seu
pressupost a allò que els és essencial.
A Catalunya, les últimes dades del
sector cultural indiquen que entre el
2006 i el 2010 les despeses en cultura s’han reduït un 6%. Però aquest
descens amaga algunes dades positives, com ara l’increment d’un 9% en
l’assistència al teatre, cinema o concerts. Per contra, hi ha una reducció
del 5,8% en la compra de llibres.
Les polítiques culturals locals, en allò
que les ateny –per exemple equipaments públics i programacions diverses– no poden restar alienes a aquest
context. El Teatre de la Garriga – El
Patronat, que aquest any en fa 10 de
la seva reinauguració, comença la
temporada amb novetats pel que fa a
descomptes (20% amb el carnet de la
Biblioteca, amb el qual també us en
faran un 5% a totes les llibreries de la
Garriga) i a la seva promoció com a
equipament (feu-vos amics del
Facebook del Teatre!). Tot i ser conscients d’alguns dèficits que s’hauran
de resoldre més aviat que tard –senyalització o climatització–, hem de ser
capaços de crear inèrcies i mirar d’anivellar, a poc a poc però amb constància, una afluència al Teatre que es
correspongui amb el neguit, el bullici i
la inquietud cultural que hi ha al nostre
poble. La programació d’aquest
semestre, feta amb menys recursos
però oferint més actes, i que ja és consultable en el programa-llibret, pretén
crear aquestes complicitats, fent-se
ressò, per exemple, del 25è aniversari
de la mort del músic garriguenc
Manuel Blancafort.
No sempre ha de ser cert que en
temps de crisi o estretors allò que rep
primer és la cultura, com si fos un luxe
estrany aliè a la qualitat de vida. Tenim
la sort de poder gaudir d’un Teatre en
un entorn privilegiat, que ofereix qualitat per dins i per fora, aprofitem-ho!

Josep Oliveras
Sergi Serrano

Quan ens vam presentar ho vam fer amb un programa molt clar i contundent pel que fa a la gestió municipal. Sabíem que calien canvis dràstics;

és per això que parlàvem de transversalitat i de
gerència. Doncs bé, sembla que a la volta de mig
any l’equip de govern planteja la gerència que

demanàvem en dos coordinadors. Malgrat que

aplaudim aquesta decisió, és insuficient.
Nosaltres proposàvem una persona externa,

amb estudis especialitzats en Gestió i Direcció

d’Organismes públics, un alt càrrec que fos
capaç de fer canvis clars i valents per endreçar la
despesa corrent, massa elevada a l’Ajuntament.

Aquests pressupostos són un calc dels anteriors,
amb quatre modificacions i quatre retallades i
cap canvi de funcionament.

Estem a favor de la renegociació i, per tant, rebaixa dels lloguers a càrrec de l’Ajuntament. Estem
també d’acord amb la previsió que es fa del

retorn del deute, com ja ho estava fent l’anterior
equip de govern. Ens agrada que la partida que

menys rebi sigui la de Benestar Social doncs ,tot

i estar ja prou deteriorada, mantenir els nivells de
despesa és una bona notícia per a totes aquelles

persones que necessiten d’aquest servei, més

persones que mai per cert. No ens agrada que
calgui congelar sous. S’ha de fer, però no cal dir

que amb un Estat independent ens podríem
estalviar mesura tan lamentable.

Com sabeu, el Sr. Rajoy augmenta els ingressos

dels Ajuntaments amb la puja d’impostos.
Segons diu l’equip de govern, no estan reflectits

al pressupost. Serà perquè es generi superàvit.

Una part ens sembla bé, però a la resta se li ha
de donar un ús; nosaltres proposem augmentar

la partida de Benestar Social, donar més utilitat al
Patronat i a la promoció i desenvolupament eco-

nòmic. Finalment, creiem que en el context de

crisi que vivim és quan cal utilitzar aquells estalvis que han generat èpoques de creixement per

fer front a la disminució d’ingressos. Només ens
queden estalvis tangibles, bàsicament edificis.
Creiem que se n’hauria de valorar la venda d’al-

gun per poder augmentar els ingressos. Durant

el 2012 estarem atents a determinades partides,
com es gasten els diners, com s’apliquen. Volem

comprovar que no es malbaraten recursos. El
control de la gestió econòmica del consistori serà

una de les prioritats bàsiques del nostre grup.
N’estarem al cas perquè les despeses siguin jus-

tes, i pressionarem perquè hi hagi prou coratge
en l’equip de govern, per començar a canviar d’arrel els problemes pressupostaris del municipi.

Neus Bulbena
Joan Bou

En el plenari d’aquest mes de gener s’hauran

aprovat els pressupostos municipals per a l’any
2012, el document que haurà de marcar el full de

ruta per aquest any, on es reflecteixen les prioritats i es marca el rumb per assolir el model de
poble que volem. Des de la presentació, per part

de l’equip de govern, de l’avantprojecte d’aquest
pressupost, el PSC la Garriga hem posat la nostra experiència al seu servei i hem treballat de
forma lleial i constructiva per aconseguir un pres-

supost adequat per a tots els garriguencs, donades les circumstàncies que actualment estem

vivint I ho hem fet així perquè creiem fermament
que la proposta presentada per l’equip de
govern, tot i ser tècnicament correcte, té mancances, és filosòficament pobre, poc valenta i
amb poques aspiracions. I per què diem això?
Doncs perquè és un pressupost absolutament
continuista, d’un pressupost que era adequat a
finals del 2010, quan encara la crisi econòmica
no era tan palesa, però que enguany queda desfasat i curt de mires per donar resposta a les circumstàncies actuals.
A més, a això cal afegir, la decisió de l’equip de
govern de deixar gairebé 350.000€, (corresponents als ingressos extraordinaris que es recaptaran per l’increment de l’IBI a rel del paquet de
mesures per l’ajust dictades pel president Rajoy),
en una partida genèrica i no definida de l’apartat
d’inversions “per si de cas”, després que des del
PSC presentéssim propostes concretes per a
invertir-los. La nostra proposta, que consisteix
bàsicament en destinar aquests ingressos addicionals a qüestions que produeixin un efecte multiplicador del FOMENT ECONÒMIC LOCAL
revertint directament en els ciutadans de la
Garriga (Plans d’ocupació local, xecs de Serveis
garriguencs, foment, promoció i consolidació de
les acivitats i els sectors identitaris, rellevants i
importants del nostre municipi, foment de la participació, potenciació del teixit associatiu) no ha
estat acceptada. Amb això ens preguntem: tenint
uns ingressos addicionals, no seria necessari
prendre amb premura mesures per resoldre
unes circumstàncies prou greus generades per
l’actual crisi econòmica? Nosaltres pensem que
es requereix una actuació, que quedi reflectida
en aquest full de ruta, valenta, agosarada i innovadora de l’administració més propera. En canvi,
amb la decisió presa tenim que ens quedem aturats, a causa de la prudència extrema, per la por
al que pugui passar.
Des del PSC creiem que l’administració local ha
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Israel Molinero
Martí Porter

Els pressupostos 2012
En el moment de lliurar aquest escrit faltaven cinc dies escassos per la celebració del Plenari on es debatien i, molt probablement, s’aprovaven, els pressupostos municipals per al 2012. No sabíem
encara, doncs, el sentit del nostre vot, ni
si les nostres propostes havien sigut
mínimament ateses i incorporades al
pressupost, però vèiem complicat –no
impossible-- un apropament amb l’equip
de govern per les moltes desavinences
detectades. Per ICV, hi havia unes quantes consideracions irrenunciables: s’havien de mantenir les despeses en matèria d’educació, de salut, de polítiques d’igualtat, i en totes les partides essencials
que contribueixen al manteniment de
l’estat del benestar a la Garriga; s’havia
de destinar bona part dels nous ingressos generats per l’augment de l’IBI
decretat pel govern central a pal•liar
situacions greus i necessitats urgents de
manteniment d’infraestructures, foment
de l’ocupació, lluita contra l’atur, etc.;
s’havia de perseverar en la recuperació
de la memòria històrica, en l’aplicació de
l’Agenda 21 i en polítiques de sensibilització ambiental; i, considerant el desequilibri ja existent entre les infraestructures esportives i les destinades a activitats socioculturals i juvenils, s’havia de
prioritzar la consecució d’un centre cívic
i casal de joves –o avançar en aquesta
direcció en la mesura de les possibilitats- abans d’insistir en el cobriment de la
pista número 2, que pot esperar.
Aquestes i moltes altres propostes
–manteniment de l’Organisme Autònom
de Mitjans de Comunicació, construcció
de la passera al camí fluvial de la Garriga
al Figaró, etc.--, que podreu llegir al butlletí Saligarda i que aviat publicarà ICV,
eren la nostra contribució a l’elaboració
d’un pressupost que, des del primer
moment, vam estudiar amb esperit positiu i ganes d’entesa i de consensos.

l’Agenda

‘Dimecres 1 de febrer

‘Dissabte 11 de febrer

a les 18h, a la Biblioteca Núria Albó
Story Time: “Little Red Riding Hood”
Organitza: Biblioteca Núria Albó i
Cambridge School

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

a les 16.30h, a la sala d’actes de l’EMAD
Conferència del dissenyador Josep M. Bas
Organitza: EMAD

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

‘Dissabte 4 de febrer
de 10 a 14h, a la plaça de l’Església
Taller de rei Carnestoltes
Organitza: Ajuntament de la Garriga

I Fira de la Botifarra

a les 12h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte: “Per Carnaval, tot s’hi
val!”, a càrrec de l’Ós Mandrós
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a partir de les 17h, a l’estand institucional
“Coneix la Garriga amb una guia virtual”

Al llarg del matí, a les cansaladeries
Tastets de botifarra i derivats

a les 18 h, a la Sala Municipal d’Exposicions Andreu
Dameson
Inauguració de la Fira Botifarra

a les 18.30h, a l’Auditori de l’EMM
Conferència “Catalunya avui: economia i política”, amb
Muriel Casals, economista i presidenta d’Òmnium Cultural
Org: Òmmium Cultural

a les 18.15 h, a la Sala Municipal d’Exposicions Andreu
Dameson
Presentació del llibre Corpus del Patrimoni Culinari
Català.
Col·labora : Fundació Institut Català de la Cuina

a les 18h, a la Sala Municipal d’Exposicions Andreu
Dameson
Xerrada sobre pintura i esquizofrènia a càrrec de Mercè
Torrentallé
Organitza: El Far

de 18 a 19.30h, al carrer del Centre
Titelles al carrer. Activitat infantil
a les 19h, a la Sala Municipal d’Exposicions Andreu
Dameson
Lliurament de premis del concurs de dibuix de la botifarra

a les 20.30h, al Teatre de la Garriga-El
Patronat
Hoy no me puedo levantar
Organitza: Ajuntament de la Garriga

de 19.30h a les 20h, a la plaça de Can Dachs
Tastets de botifarra

‘Diumenge 5 de febrer

a les 19.30h, a la plaça de Can Dachs
Concert amb Tonàlics - Música tradicional catalana

de 9 a 13h, pels carrers del centre
La Mitja 2012

Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 17h, a l’Església Parroquial
Concert de la Candelera
Organitza: Escolania

a les 18h, a la Fundació Maurí
Taula Rodona“Tot recordant Josep Maurí”
Centenari del naixement de Josep Maurí i Serra
Organitza: Fundació Maurí

‘Dijous 9 de febrer

a les 8.30h, a la plaça del Silenci
Sortida “Coneguem Barcelona”. Visita de l’exposició “Joan
Miró”, del Museu d’Història de Catalunya i del Parc Joan Miró
Organitza: FUMH

El butlletí municipal El Garric no es fa responsable
dels possibles canvis en els horaris d’aquesta agenda

‘De l’11 al 19 de febrer

als establiments de restauració i menjars preparats
participants a la Fira de la Botifarra
tast del Platillo de Botifarra
Organitza. Ajuntament de la Garriga
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‘Diumenge 12 de febrer

‘Diumenge 19 de febrer

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 8 de febrer.
Organitzen: ajuntaments de la Garriga, l'Ametlla
i les Franqueses

de 16 a 18h, a la plaça de l’Església
Taller de sardines
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 18h, a la plaça de l’Església
Enterrament de la sardina i cremada del rei
Carnestoltes
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 5.30h, des de l’aparcament de la Sínia
41a Travessa Viladrau-la Garriga
Organitza: CEG

a les 16.30h, a Can Raspall
Taller de Lindy hop a càrrec de Carme Roca i Jordi Costa
Organitza: Carme Roca

I Fira de la Botifarra

‘Dijous 23 de febrer

de 9 a 14h, a El Trèvol
Botifarra “a les cartes”.Torneig obert de
naips

a les 19.30h, a la Biblioteca Núria Albó
Club Lectura: Parlarem del llibre La teranyina, de
Jaume Cabré. Sessió moderada per Rosa Solé.
Places limitades.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

de 9 a 12h, al carrer del Centre
La botifarra en flors. Elaboració de la catifa de la Botifarra
de 10 a 12h, a l’estand institucional
“Coneix la Garriga amb una guia virtual”

‘Diumenge 25 de febrer
a les 20.30h, al Teatre de la Garriga-El
Patronat
Caminant per la vida amb Alba Ballús
Organitza: Ajuntament de la Garriga

de 10 a 13h, al carrer del Centre
Taller de l'EMAD “Aconseguim la botifarra més gran”.
Activitat infantil
a les 12h, a l’estand institucional
Lliurament dels premis concurs popular de coques de
botifarra cuinades i tast

Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 21.30h, a la capella del Santíssim de
l’Església Parroquial
Festival Còclea. Concert per a
Sarabanda i arpa amb el Cor Sarabanda i
Carme Ubach a l’arpa.
Organitza: Viqui Amador i Cor Sarabanda

‘Dimecres 15 de febrer

‘Diumenge 26 de febrer

a les 14h, a la plaça de Can Dachs
Clausura de la fira botifarra

a les 11.30h, des de la placeta de Sta Isabel
Ball de Cintes i Ball de Gitanes amb Gitanes de l’Ametlla del
Vallès, Gitanes de Granollers organitzades per l’Esbart de
Granollers, Escola Municipal de Música, Passaltpas i
Geganters de la Garriga
Organitza: Ajuntament de la Garriga, Escola Municipal de
Música, Passaltpas

a les 16.30h, a la sala d’actes de l’EMAD
Conferència dels dissenyadors Josep M. Bas i Marga
Oller
Organitza: EMAD

‘Divendres 17 de febrer

a les 20h, a la Sala Municipal d’exposicions
Andreu Dameson
Inauguració de l’exposició d’Alba Ballús
Es podrà visitar fins al 4 de març, de dijous
a dissabte de 17 a 20h i diumenges i festius
d'11 a 14h
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 18h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
Personatges singulars amb Dàmaris
Gelabert
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Dimecres 29 de febrer

‘Dissabte 18 de febrer

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 18h, davant el Teatre
Rua de Carnestoltes
Organitza: Ajuntament de la Garriga
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l’Entrevista
ESTER PERIS I MARC MARZO, parella artística
Han participat a la mostra “Parelles artístiques. Experiències creatives per la salut mental”, que s’exposa a la Garriga

OAMC

“El quadre té quatre mans i quatre ulls que miren, pensen i creen”
L’Ester Peris i en Marc Marzo són dues de les persones
que han participat a la mostra “Parelles artístiques.
Experiències creatives per la salut mental” que fins al proper 12 de febrer es pot visitar a la Sala d’Art i Exposicions
Andreu Dameson i Aspa. Es tracta d’una exposició itinerant d’obres que són fruit d’un procés creatiu que han realitzat parelles formades per artistes professionals i persones amb problemes de salut mental.
La mostra és una iniciativa conjunta de l’associació El Far
i la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona.
Amb projectes com aquest es pretén sensibilitzar la
societat sobre la salut mental i afavorir la inserció de les
persones que pateixen malalties mentals.
L’obra, pintada a quadre mans, representa les estacions de l’any

Com us va arribar la proposta de ser parella artística?
Ester: El Far volia iniciar un projecte de parelles artístiques a
la Garriga, com ja s'estava fent a altres pobles, i necessitaven
quatre persones pintores que hi volguessin participar. Es van
posar en contacte amb la Mariona Casas, la Marta Castelar, en
Jaume Guardis i jo per presentar-nos la iniciativa. La idea ens
va semblar molt atractiva i vam decidir col·laborar-hi.
Marc: Jo sóc membre d’El Far i vaig voler participar-hi perquè el de la pintura era un món que desconeixia. No havia
pintat mai amb una altra persona que en sabés i me’n
pogués ensenyar. Vaig pensar que podia ser interessant.

En què ha consistit la iniciativa de les parelles artístiques?
E: En què un o una artista professional o aficionada juntament amb una persona principiant, que pateix alguna mena
de malaltia mental, pintin a "quatre mans" la mateixa obra.
Com s’ha desenvolupat el procés de creació?
E: Quan es van crear les parelles artístiques vam acordar una
via de treball força oberta. Les nostres primeres sessions van
ser de presa de contacte. En Marc no havia treballat mai amb
pintura i les primeres setmanes van ser d'experimentació i
familiarització amb els pinzells i el color. A partir d’aquí vam
començar a plantejar quin quadre a quatre mans volíem fer i
finalment vam decidir fer un quadre abstracte amb la tècnica
del collage i la pintura. Durant dos mesos, en Marc i jo vam
experimentar l'art de pintar a quatre mans. Cadascú amb la
seva aportació i tots dos amb un únic objectiu comú.
És complicat pintar una obra a quatre mans?
M: Al principi fa una mica de por, però a nosaltres ens va
anar molt bé, ens vam complementar molt. Teníem l’avantatge que ella pintava amb la mà dreta i jo amb l’esquerra. Vam
començar a pintar cadascú per un costat de la tela i, al final,
ens vam trobar al mig.
E: No és tan complicat com en un primer moment es pot pensar. Cal tenir respecte, paciència i comunicació amb la parella.
Anàvem provant maneres de pintar plegats: giràvem l'obra, ens

intercanviàvem els llocs, pintàvem junts el mateix tros... De tant
en tant paràvem, ens allunyàvem de l'obra, comentàvem el que
estàvem fent i ens hi tornàvem a posar. Pintes sabent que el
quadre té quatre mans i quatre ulls que miren, pensen, creen i
senten diferent. Va ser divertit.
Diuen que la pintura és un bon canal per expressar emocions... Té una funció terapèutica?
E: Pot tenir aquesta funció. De fet existeix l'art teràpia, una
disciplina que utilitza tots els dispositius provinents de les
arts per recuperar i rehabilitar individus que pateixen dificultats físiques i/o mentals.
M: A mi m’ha servit per sentir-me més feliç... Ha estat una
experiència molt satisfactòria.
Què us ha aportat el projecte a cadascun de vosaltres?
E: Conèixer El Far i les persones que formen part. I crear un
quadre en un ambient diferent al que estic acostumada a fer.
Quan pinto estic sola en el meu taller, on intento crear, m'arrisco, construeixo, faig i desfaig. El fet d'obrir les portes al teu
espai personal de pintura i crear amb una altra persona et fa
pintar de manera diferent, tens unes vivències i una experiència que sola no pots tenir. És molt interessant i enriquidor.
Recomanaríeu aquesta experiència a altres persones?
M: Sí, perquè descobreixes un món que potser no coneixies
i et fa ser capaç de compartir una experiència amb una altra
persona per fer una obra d’art conjuntament.
Fa il·lusió exposar l’obra final a la Garriga?
M: Fa molta il·lusió perquè dones a conèixer l’experiència a
altres persones perquè també la puguin provar.
E: Sempre és positiu poder exposar el que pintes. Però aquest
quadre “a quatre mans” te una importància especial. Hi ha una
iniciativa al darrere, un treball i una il·lusió. Exposar a la Garriga
és molt gratificant i enriquidor pels membres d’El Far, pels qui
hem col·laborat i pel mateix poble. És una iniciativa que s'ha de
fer conèixer.

