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En portada

El Corpus renova la seva imatge i estrena logotip
Steffano Puddu

Alberto Pedrosa

La nova marca vol esdevenir un segell que identifiqui la festa cultural

L

El nou logotip mostra les lletres de la paraula Corpus entrellaçades. Les catifes, grans protagonistes de la festa. El cartell, obra d’Alberto Pedrosa

a festa més emblemàtica de la Garriga, el Corpus, arriba el
proper 10 de juny carregada de novetats. Per començar,
aquest any la festa estrenarà imatge: un logotip dissenyat especialment per la diada. Des de la Comissió de Corpus - integrada
per l’Associació Cultural Corpus la Garriga, la Parròquia i
l’Ajuntament- s’ha volgut crear una marca que identifiqui la celebració. El disseny, d’Stefano Puddu, es donarà a conèixer públicament a través de les banderoles que es penjaran arreu del
poble. Segons el seu dissenyador, la nova imatge està inspirada
en un dels primers passos del procés d’elaboració de les catifes:
el moment en què, a primera hora del matí, la gent surt al carrer
per dibuixar a terra les formes que més tard s’ompliran de flors.

Les botigues, obertes durant tot el dia
Aquest any, per primer vegada, els establiments comercials
romandran oberts i, d’aquesta manera, augmentaran la seva
presència a la festa. Els comerços també podran participar al
Concurs d’Aparadors de l’ASIC, que enfila la seva 27a edició.
Com a activitat paral·lela al concurs s’ha creat la campanya
comercial ‘Vine’m a veure i guanya 500 euros’, que sortejarà un
val entre les persones que hagin visitat els aparadors.
D’altra banda, el dia de Corpus és també una bona oportunitat
per descobrir el patrimoni de la Garriga. És per això que, des de
l’Ajuntament, s’oferiran visites guiades als principals punts d’interès turístic del municipi. La informació sobre les visites es pot trobar al web visitalagarriga.cat.

Més catifes i més participació
Durant la diada de Corpus es faran 28 catifes, dos altars de flors,
les fonts de l’Ou com balla i el mural del barri de Dalt. Aquest any
se sumen a la confecció de catifes l’escola bressol municipal Les
Caliues i l'Assamblea Nacional de Catalunya. La Societat Coral
l'Aliança repeteix després de fer-ne una pel seu centenari, i l'associació AFFOC de Cardedeu torna a participar com a entitat
convidada. Es faran més catifes, però no més metres de flors, ja
que les noves s'encabiran en els espais habituals, facilitant
també que carrers que tenen més dificultats per omplir el seu
espai rebin ajuda.

Deu dies plens d’activitats
A banda dels actes previstos per diumenge 10 de juny, la programació començarà oficialment el dia 2, amb activitats diverses
que se celebraran durant els deu dies previs a la festa. Entre
aquests actes destaca, per exemple, la tradicional Trobada de
Gegants o l’Homenatge a Pilarín Bayés i Núria Albó, que tindran
lloc el 3 de juny. Com a novetat, aquest any el dijous de Corpus,
després de la missa, actuarà el Front Diabòlic de la Garriga. Tots
els actes del Corpus 2012 es poden consultar a la secció d’agenda d’aquest butlletí i al web corpuslagarriga.jimdo.com.

L’opinió dels grups polítics

CiU: “Corpus és la diada dels garriguencs i garriguenques que un any més, amb les seves mans, ompliran de catifes florals els nostres carrers. Una festivitat especial que va més enllà i representa els valors de la solidaritat i el companyerisme entre els ciutadans”.
Acord: “És la festa més emblemàtica i més vistosa de la Garriga, i és d’agrair l’esforç conjunt de totes les parts implicades
per tal que cada any sigui un èxit”.
SI: “El suport a la gent que, cada any, fa possible la reunió de tot el poble garriguenc. És un goig i un orgull viure amb tots
vosaltres aquesta demostració de participació ciutadana. Treballarem perquè per molts anys sigui així”.
PSC: “Un any més, la festa del Corpus és una ocasió per fer de la Garriga un referent social i cultural, amb la participació de
tota la comunitat garriguenca. Des del PSC convidem tothom a gaudir-ne”.
ICV: “Recolzem i gaudim d'aquesta festa cívica que, gràcies a l'esforç continuat de molta gent, s'ha convertit en una de les
principals celebracions col·lectives de la Garriga. Aprofitem l'avinentesa per demanar la màxima sostenibilitat pel que fa la
confecció de les catifes de flors”.
PP: “La festa del Corpus, de gran tradició a la Garriga, un any més es presenta formidable i amb una nova edició que, al
nostre parer, és perfecta”.
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Notícies

Albert Gil/ Ginés

Les millors cançons del programa de Ricky Gil

U

El CD presenta una selecció dels temes enregistrats al programa ‘Guitarra, baix i bateria’

n CD recull les millors cançons
enregistrades a Ràdio Silenci
durant el programa Guitarra, baix i
bateria, dirigit per Ricky Gil. Les gravacions, que s’han fet als estudis de l’emissora de la Garriga, presenten
temes inèdits de Gil i cançons de grups
en els quals participa, com Brighton
64, Brigatones, Matamala i Top Model.
També inclouen versions de The Jam,
Boris Vian, Stevie Ray Vaughan,
Velvet Underground, Tim Maia, Neil
Young o Ben Vaughn, entre d’altres.
L’àlbum, titulat Hipopòtam a Botafongo,
és una selecció de les cançons que
Ricky Gil ha interpretat, amb la seva

guitarra acústica, al final del programa
radiofònic, que s’emet els dijous a dos
quarts de deu del vespre. Per a l’ocasió,
Gil ha comptat amb col·laboracions
d’artistes com Martí Sales, Albert Gil,
Laurent Prado o Álex Cooper.
Hipopòtam a Botafongo és el primer disc
que s’enregistra i produeix des de Ràdio
Silenci i que compta amb la col·laboració
de l’emissora i de l’Ajuntament. Es pot
descarregar gratuïtament des del bloc
hipopotamabotafogo.wordpress.com, on
també es pot sol·licitar el CD. La presentació del disc tindrà lloc el proper 9 de
juny a les deu de la nit al bar Arena de
Barcelona (carrer de la Carassa, 4).

Sepultura en concert
El grup brasileny de death metal
Sepultura serà el cap de cartell
del Noise Friends Festival, que
es farà el proper divendres 22 de
juny a la Garriga. El festival,
organitzat per Amics del Soroll,
Incivic Zone i l’Ajuntament,
comptarà també amb les actuacions
de
Clockwork
i
Switchtense, així com dels navarresos Berri Txarrak i els catalans
Moksha, Mobscure i Cacahuet.
Tots els concerts tindran lloc al
pavelló de Can Violí a partir de les
vuit del vespre. Les entrades anticipades (18 euros) es poden comprar al web lacalderaticket.com.
Altres punts de venda es troben a
Discos Revolver (Barcelona),
Pentagram Music (Barcelona),
Streetwars (Granollers) i al bar
L’Illot (la Garriga). També es
podran comprar entrades el
mateix dia del concert (22 euros).
Finalista al Google Science Fair
OAMC

Ràdio Silenci enregistra el seu 1r disc

Festa de l’handbol per l’ascens

Es farà durant la fase final del Top 4 infantil
L'Handbol la Garriga va aconseguir el
6 de maig passat l'ascens, per primer
cop a la seva història, a primera estatal. El club garriguenc va aconseguir
l'ascens directe després de ser el primer classificat del grup C en la fase
d'ascens, que es va jugar a Elgoibar
(Guipúscoa).
L'Handbol la Garriga Diselmatic va
imposar-se a l'Alcorta Forging
Group d'Elgoibar, a l'SD Oberena
de Pamplona i al BM Logroño
2008. El club celebrarà aquesta fita
històrica el proper 2 de juny al
poliesportiu de Can Noguera. La
festa, oberta a tothom, tindrà lloc
durant la fase final del Top 4
d’handbol infantil.
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L’estudiant Judith Calvo, de la
Garriga, és una de les finalistes
als premis mundials Google
Science Fair. La jove, de 16 anys
i alumna de l’escola Sant Lluís,
opta al premi de Google amb un
projecte científic sobre la perillositat de les pintures en els humans.
El projecte és un dels 90 finalistes d’uns premis oberts a estudiants de tot el planeta on s’hi
han presentat milers de treballs
d’arreu del món.
La persona guanyadora i les quinze últimes finalistes, que es conèixeran el proper 6 de juny, aniran a
les instal·lacions de Google, a
Califòrnia, on rebran el premi.

Jornades de mobilitat elèctrica
La Garriga serà la seu de les primeres jornades de mobilitat elèctrica que organitza l’empresa
Estabanell Energia del 31 de
maig al 10 de juny.

En el marc de la celebració del
seu centenari, Estabanell Energia
organitzaran ponències i dues
demostracions pràctiques de
mobilitat elèctrica. Es preveu que
la ciutadania pugui provar vehicles elèctrics durant la mostra
que es portarà a terme els dies 9
de juny i 10 de juny a la plaça del
Silenci. Les jornadescomptaran
amb una exhibició d'una moto
elèctrica de Gas Gas a càrrec de
Laia Sanz, el dia 9 a la plaça de
Can Dachs.
Partit de la selecció d’hoquei
La selecció catalana d’hoquei
jugarà el proper 29 de juny un
partit a la Garriga durant el 26è
Torneig Avi Musquera.
La selecció s’enfrontarà al Sant
Feliu, que enguany ha ascendit a
l’OK Lliga. El Torneig Avi
Musquera, que es farà del 29 de
juny a l’1 de juliol a Can Violí,
comptarà amb la participació dels
equips de l’UE la Garriga i de formacions d’arreu de Catalunya.

Reviure l’esperit del teatre de la naturalesa
Arxiu

Es preparen unes jornades modernistes pel juliol

L

El teatre de la naturalesa reunia centenars de persones a la Garriga

’Ajuntament organitzarà del 20 al
22 de juliol unes jornades modernistes al municipi.
A través de conferències, concerts,
rutes i espectacles es vol reflexionar
sobre quina va ser l’aportació d’aquest
moviment en el desenvolupament de
la societat garriguenca i catalana.
Les jornades volen reviure l’esperit del
teatre de la naturalesa traslladant la
ciutadania i els visitants a una de les
èpoques més brillants del municipi.
Uns dies en què, per exemple, despuntava la fàbrica garriguenca de pia-

noles Victòria i en què al poble era el
punt de trobada de tots els intel·lectuals del país.
I és que el modernisme garriguenc,
que es desenvolupà durant el final del
segle XIX i el primer quart del segle
XX, no només es reflectí en l’arquitectura, sinó també en l’escultura, la pintura, la literatura i la música. Les jornades serviran doncs, per conèixer
de primera mà quina va ser la petjada
que va deixar aquest moviment en les
diferents disciplines i sobretot en el
futur de la població de la Garriga.

El moviment com a reclam turístic
La Garriga, a la fira modernista de Terrassa
Actualment el modenisme i sobretot l’arquitectura modernista garriguenca ja ha deixat de ser una inspiració i ha passat a ser un dels
principals reclams turístics del
municipi. Rutes guiades, itineraris
en bicicleta i activitats diverses
s’organitzen al llarg de tot l’any des
del Centre de Visitants.
Per tal de donar a conèixer aquestes iniciatives, la Garriga va participar a la Fira de Ciutats Modernistes
que es va fer a Terrassa els passats
12 i 13 de maig. Aquesta cita, que
enguany ha rebut el reconeixement
de “festa local d’interès turístic de
Catalunya”, proposa al visitant traslladar-se al 1900 a través de l’ambientació dels carrers i parades.
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Ajuntament

Torna la Flama del Canigó
La Flama del Canigó torna a la
Garriga el proper 23 de juny. Es
preveu que arribi a dos quarts de
nou del vespre a Can Queralt i
que des d’allà iniciï un cercavila
fins la plaça de l’Església, on es
llegirà el Manifest de la Festa dels
Països Catalans i s’encendrà la
foguera amb la col·laboració del
Front Diabòlic.
L’acte es clourà amb una sardana
al voltant de la foguera i un concert per part de diverses corals
del municipi.

Notícies

Campanya informativa per millorar la gestió dels residus

Visites personalitzades a població nouvinguda i establiments de restauració
Ester Martín

ge i la recollida selectiva a la Garriga, el
funcionament de la deixalleria i la targeta de bonificacions. També els han lliurat un petit contenidor domèstic per a la
recollida de la matèria orgànica.

E

Mal ús dels contenidors d’orgànica
Una de les prioritats de l’Ajuntament en
matèria de medi ambient és seguir treballant per millorar la gestió de residus
al municipi, on els resultats de la recollida selectiva encara no són els esperats. Tot i la col·laboració de molts
veïns i veïnes a l’hora de seleccionar i
reciclar les seves deixalles, s’ha detectat un mal ús dels contenidors de matèria orgànica, que sovint es fan servir
per dipositar restes vegetals. Aquesta
realitat suposa un problema, ja que
molts dels contenidors orgànics acaben saturats i plens de restes vegetals.
És per això que des de l’Àrea de Medi
Ambient es recorda a la ciutadania que
les restes de jardí no s’han de deixar
mai en aquests contenidors, sinó que
cal portar-les a la deixalleria o bé trucar
al servei de recollida específic de
l’Ajuntament (900 70 71 71).

Les restes de jardí no s’han de dipositar als contenidors de matèria orgànica

ls establiments de restauració del
municipi han rebut, durant la segona quinzena de maig, la visita d’agents
informadores del Consorci per a la
Gestió dels Residus del Vallès Oriental
(CGRVO). A través d’aquestes visites,
s’ha recordat a les persones responsables dels establiments la importància
d’efectuar correctament la recollida
selectiva dels residus que produeixen i
s’ha comprovat si necessiten disposar
de nous cubells d’escombraries.

Aquestes actuacions formen part de la
campanya informativa pel reforç de la
recollida selectiva a la Garriga, impulsada pel CGRVO, l’empresa de residus
Cespa i l’Ajuntament.
Durant la campanya també s’han fet
visites informatives a les cases particulars de la població nouvinguda al municipi: més de 600 habitants empadronats
des de l’any 2010. Les persones informadores han explicat als nous veïns i
veïnes tots els detalls sobre el reciclat-

Asfaltat el carrer del darrere de la fàbrica de Can Luna
Ester Martín

També s’han fet arranjaments al paviment a la zona dels Tremolencs

El vial posterior a la fàbrica de Can
Luna s’ha asfaltat com a obra d’urbanització provisional. L’actuació
dóna continuitat al passeig del
Congost i permetrà estalviar en el
seu manteniment, ja que fins ara

s’havia d’anivellar periòdicament.
D’altra banda, també s’han fet
actuacions a la zona dels
Tremolencs. D’aquesta manera, es
complementen les obres de pavimentació i d’enllumenat a la zona
6
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de l’any 2011, amb un nou asfaltat
i una nova millora en l’enllumenat
públic.
L’actuació d’asfaltat ha consistit en
el sanejament dels punts més malmesos
de
l’avinguda
dels
Tremolencs i el reasfaltat de tots
aquests punts i els seus voltants.
En total s’han pavimentat de nou
uns 1.500 metres quadrats.
Les obres de millora de l’enllumenat continuaran amb l’actuació que
es va fer l’any passat i arribaran a
cobrir la pràctica totalitat de l’avinguda dels Tremolencs amb nous
punts de llum de baix consum.
Les obres han tingut un cost de
19.000 euros i s’han finançat a través d’una subvenció de la
Generalitat de Catalunya.
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L’ADF Montseny-Congost celebra els seus 25 anys

Una assemblea de persones propietàries centra l’acte commemoratiu
'Agrupació de Defensa Forestal
(ADF) Montseny-Congost va organitzar diumenge 13 de maig una
assemblea de propietaris per celebrar
els 25 anys de la seva constitució.
L'acte es va fer al pavelló de Can Violí
i va comptar amb la presència del conseller d'Interior, Felip Puig, que va destacar el “paper essencial” de les ADF
en la defensa del territori.
A l’acte també hi van ser presents l'alcaldessa, Merixell Budó; el vicepresident de la Diputació, Andreu Carreras;
alts càrrecs del Cos de Bombers i dels
Mossos d'Esquadra, i diversos alcaldes
de la comarca. La trobada va reunir
més d'un centenar de persones vinculades a l'ADF, que van gaudir d'un
esmorzar de germanor i diverses activitats lúdiques i competitives.
L'ADF és una agrupació que, de manera voluntària, treballa per gestionar la
prevenció d'incendis i portar a terme
plans de vigilància amb la supervisió de
l'administració. El president fundador de
l'ADF Montseny-Congost va ser Rafael
Nualart, veí de la Garriga. Altres presidents han estat Antoni Crous, Jesús

OAMC

L

L’acte va comptar amb la presència del conseller d’Interior, Felip Puig

Parera i Pere Forcada. Actualment és
Josep Cuch, de Cànoves i Samalús, qui
presideix l'agrupació.
Neteja de solars
L’Ajuntament ha iniciat una campanya
informativa per comunicar a les persones propietàries de solars no edificats
l’obligació de mantenir els seus

terrenys nets i en un bon estat.
Amb la neteja dels solars es vol prevenir el risc d’incendis i possibles problemes de salubritat. Es demana deixar
els terrenys lliures d’herbàcies massa
altes, arranjar la vegetació que ocupa
les parcel·les veïnes i treure del solar
qualsevol element com runa, ferralla o
altres residus acumulats.

Units per aprofitar el potencial dels Cingles de Bertí
OAMC

La Garriga se suma a altres muncipis per treballar conjuntament

La Garriga conjuntament, amb els
ajuntaments de Figaró, Bigues i
Riells, Sant Quirze Safaja, Sant
Feliu de Codines i Sant Martí de
Centelles, ha iniciat un treball per
posar en marxa mecanismes per
promocionar l’espai natural protegit

dels Cingles de Bertí.
El treball conjunt ha de pemetre fer
actuacions en prevenció d’incendis, en promoció turística i en l’impuls d’activitats activitats econòmiques, com la gestió forestal o el
turisme rural. Marcar criteris i
7
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objectius comuns és la principal
finalitat dels ajuntaments que,
conscients del context econòmic
actual, descarten la creació d’un
organisme nou per vetllar per l’execució de les iniciatives.
Els Cingles de Bertí formen part de
la Serralada Prelitoral Catalana i
configuren un enllaç natural entre la
comarca del Vallès Oriental i
d'Osona. Tot i no tenir el grau de
parc natural, la seva personalitat
natural i paisatgística fa que estigui
dins el Pla d'espais d'interès natural
(PEIN) de la Generalitat de
Catalunya. L'indret destaca per les
seves valls força tancades, algunes
de les quals són especialment interessants pels seus paisatges i l’abundant vegetació que ofereixen.

Notícies

La quota de Les Caliues, per sota de la mitjana comarcal
OAMC

Els preus de l’escola bressol augmenten un 11% de cara al nou curs

L

El govern de la Garriga vol que els ajustos en educació afectin el mínim possible les famílies

a Junta de Govern de la Garriga del
passat 14 de maig va aprovar els
preus públics de l'Escola Municipal de
Música (EMM) i l'Escola Bressol
Municipal (EBM) per al curs 20122013. Una de les prioritats del govern
de la Garriga és que els ajustos en
matèria d'educació tinguin la mínima
afectació possible per a les famílies del
municipi i, alhora, que es garanteixi la
qualitat i la continuïtat dels serveis que

s'ofereixen des de les dues escoles
municipals.
En el cas de l'EBM Les Caliues la quota
mensual per al curs 2012-2013 s'incrementarà en un 11% i passarà a ser de
150 euros mensuals, un preu que es
troba un 15% per sota de la mitjana de
quotes d'escoles bressol de la comarca.
Les quotes del menjador només s'apujaran un 2,5%. Pel que fa a l'EMM, les
quotes augmentaran en un 10%. Els

El Puiggraciós apadrina una sardana

preus dels diferents estudis musicals de
l'EMM, així com les quotes de l'EBM, es
poden consultar al web municipal.
Des de l'Ajuntament es valora molt
positivament la tasca que es desenvolupa als dos centres. De l'EBM Les
Caliues es valora especialment el projecte pedagògic, a més de la possibilitat que es brinda a les famílies de conciliar la vida familiar i laboral. Durant
aquest curs s'està duent a terme una
ampliació del pati de l'escola, que permetrà l'ús espais més diversos i
amplis, desenvolupar tallers pedagògics - com un hort escolar- i fer activitats a l'aire lliure.
Pel que fa a l'EMM, es destaca la qualitat i professionalitat del professorat,
que s'implica en moltes activitats del
poble, com són els Pastorets, concerts
a l'aire lliure, el Dia de la Dansa o el
Ball de Cintes. Des de l'Ajuntament es
considera que aquest és un actiu que,
tot i les dificultats de finançament, cal
mantenir.

Premi per a ‘Clàssics a la romana’

OAMC

Forma part d’un projecte de l’alumnat de 4t

Cada any l’alumnat de 4t de primària de l’escola Puiggraciós aprèn a
ballar sardanes i el dia de Sant
Jordi, com a cloenda, fa una actuació davant de les famílies. Enguany,
però, aquesta actuació va ser especial perquè s’hi va sumar l’apadrinament de la sardana La Garriga de
Francesc Mas Ros.
Mas Ros, que és un dels compositors més coneguts a Catalunya,
especialment en els cercles sardanistes, la va escriure l’any 1974

com a homenatge a la vila.
Aquesta iniciativa, que han impulsat les àrees de Patrimoni i
Educació de l’Ajuntament, permet
relacionar elements, activitats i tradicions garriguenques al projecte
curricular dels infants.
En aquest cas, l’alumnat de 4t, a
més d’aprendre a ballar la sardana
ha fet un estudi de la biografia de
l’autor i de la història de la sardana com element identificatiu del
nostre país.
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El bloc Clàssics a la romana (classicalaromana.blogspot.com), fet
per alumnes de clàssiques de l’institut Vil·la Romana, ha estat guardonat amb el Centaure d’Or.
Aquest guardó, que atorga el portal d’internet Chiron, distingeix els
blocs de temàtica clàssica mantinguts per estudiants. Segons el
jurat, el bloc del Vil·la Romana és
“producte de l'esforç i de l'amor a
les clàssiques” i un “exemple per a
altres estudiants”.
Clàssics a la romana ja va guanyar
el 1r premi de la III edició de
l’Edublogs el 2009, any en què
també va ser finalista del IV Premi
TIC de la Fundació Impuls.

Comença a funcionar el Servei d’Orientació Jurídica
La Garriga compta, des d’aquest
dimarts 15 de maig, amb un Servei
d’Orientació Jurídica (SOJ) de la
Diputació per oferir assessorament jurídic a les persones usuàries de serveis
socials del municipi i de les poblacions
veïnes de l’Ametlla del Vallès, FigaróMontmany, Canovelles i Parets.
La finalitat del SOJ és donar suport als
ajuntaments en l’àmbit dels serveis
socials, que han registrat un fort increment de persones usuàries arran de la
crisi. El SOJ de la Garriga, que es troba
al nou local de Serveis Socials (carrer
de Sant Francesc, 1), posa a l’abast de
la ciutadania assessorament expert en
temes jurídics i permet fer consultes
sobre problemàtiques relacionades
amb el context de crisi actual, com l’impagament de lloguers i d’hipoteques.
També ofereix orientació en temes de
dret de família.
Una atenció àgil i de proximitat
El SOJ de la Garriga es va presentar el
passat 14 de maig en un acte a la Sala
de Plens de l’Ajuntament. L’acte va
anar a càrrec de l’alcaldessa, Meritxell
Budó, i el diputat d’Igualtat, Ciutadania
i Benestar de la Diputació, Josep Oliva.
En el seu parlament, Budó va afirmar
que el SOJ és “una bona eina de proximitat amb la ciutadania” que permetrà
oferir un servei de qualitat en uns
moments especialment difícils. Per la
seva banda, el diputat Oliva va recor-

Horaris d’estiu de la Biblioteca
La Biblioteca Núria Albó canviarà
el seu horari a partir del proper
11 de juny i fins al dia 9 de
setembre, ambdós inclosos.
Durant aquest període l’equipament municipal obrirà els matins
de dijous i divendres, de 9.30 a
13.30 hores; i les tardes de
dilluns a divendres de 16 a 20.30
hores. Els dissabtes, però, la
biblioteca romandrà tancada.
Paral·lelament, s’està treballant
perquè, de cara al curs vinent, la
biblioteca pugui obrir un altre
matí durant la setmana.

OAMC

Ofereix assessorament expert en temes d’habitatge i dret de família

El SOJ de la Garriga donarà suport a l’Ametlla, Figaró-Montmany, Canovelles i Parets

dar que l’objectiu del SOJ és millorar
l’atenció ciutadana des dels serveis
socials i, sobretot, donar suport a aquelles persones que més pateixen la crisi.
“El SOJ garanteix una atenció àgil, de
proximitat, personalitzada, especialitzada i útil”, va assegurar Oliva. També
va parlar el diputat del torn d’ofici del
Col·legi d’Advocat de Granollers, Joan
Martínez, que va explicar amb detall el
funcionament del SOJ i el tipus de consultes que poden fer-se.

Separacions, divorcis i habitatge
Aquest any la Diputació de Barcelona,
a través de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, ha creat 10 nous punts del
SOJ. Actualment hi ha un total de 33
punts, que donen cobertura a 255

municipis. Els principals temes de
consulta durant l'any 2011 han estat
el dret de família (37,16 % de les visites), l'habitatge (30%) i temàtiques
relacionades amb el dret laboral i
estrangeria (21,84%).
Les persones que vulguin accedir al
SOJ disposen d'una cita prèvia mitjançant derivació dels equips de serveis
socials municipals i són ateses per lletrats i lletrades adscrits als respectius
col·legis d'advocats. Es fa una primera
orientació, no directiva i gratuïta, sobre
la problemàtica plantejada i, en el seu
cas, si es donen les condicions legals
necessàries, es procedeix a iniciar la
tramitació de l'expedient per al reconeixement de la justícia gratuïta i l'assignació d'un advocat d'ofici.

Trasllat del Servei Local d’Ocupació

L’oficina es troba a l’edifici de l’Ajuntament
El Servei Local d’Ocupació (SLO)
s’ha traslladat a l’edifici de
l’Ajuntament. Amb aquest trasllat,
que es va fer efectiu el passat 29 de
maig, el servei ha deixat les
instal·lacions que ocupava fins ara, a
Can Mora, i ha passat a ubicar-se a
la casa consistorial (planta -1).
Amb el canvi d’ubicació es vol dotar
el SLO d’un major suport tècnic per
oferir un millor servei a la ciutadania. Cada matí, de dilluns a diven9
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dres, les persones interessades
poden adreçar-se al Club de Feina,
on trobaran assessorament i suport
en la recerca d’un lloc de treball.
El del SLO és el darrer trasllat d’equipaments municipals que s’ha realitzat a l’Ajuntament en els darrers
mesos, en què també han canviat de
seu el Jutjat de Pau i Serveis Socials.
Paral·lelament també s’han reorganitzat els espais de les diferents
àrees del consistori.

Notícies

C

La iniciativa vol afavorir el coneixement i la conservació de les orenetes

onèixer la població d’orenetes de
la Garriga per afavorir-ne la conservació. Aquest és l’objectiu principal
del Projecte Orenetes, una iniciativa
de l’Institut Català d’Ornitologia al qual
s’ha sumat l’Ajuntament. A través d’aquest programa s’elaborarà un cens
d’orenetes d’aquest 2012.
Des de l’Institut Català d’Ornitologia
s’assenyala que el coneixement d’aquesta d’oreneta n’afavoreix la conservació i aporta diversos beneficis a
la societat com, per exemple, la
reducció d’insectes presents als
nuclis urbans.

El Projecte Orenetes pretén fer servir
la informació obtinguda per fer un
seguiment de l’evolució d’aquestes
poblacions al llarg dels anys. A partir
dels resultats dels censos a diferents
municipis, s’elaborarà una cartografia
per estimar la població catalana d’oreneta cuablanca i es calcularan diferents indicadors del seu estat de conservació.
El projecte és una iniciativa oberta al
conjunt de la ciutadania. Per participar-hi cal posar-se en contacte amb
les àrees de Medi Ambient i Salut
Pública (93 860 50 50/ 93 860 52 84).

Arranjament de zones enjardinades

Adreçat a alumes des de P3 fins a
4t d’ESO de qualsevol centre
públic o privat concertat de la
comarca, la beca permet aconseguir durant tot el curs 4,25€ euros
per cada dia lectiu.
Horari d’estiu de la deixalleria

Ester Martín

Comportaments incívics les havien malmès

Ajuts de menjador escolar
Les sol·licituds per a les beques
de menjador escolar es poden
demanar del 4 al 29 de juny a l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament
(c/ Sant Francesc, núm. 1).
Aquests ajuts els convoca cada
any el Consell Comarcal i són els
serveis socials dels ajuntaments
qui recullen les sol·licituds i en fan
els barems. Estar empadronat a
un municipi del Vallès Oriental, no
superar una renda mensual de
545 euros per membre de la unitat
familiar, no tenir deutes pendents
amb el servei de menjador i que el
pare i la mare no pugui fer-se
càrrec del seu fill/a al migdia són
alguns dels requisits que es
demanen a les bases del Consell
Comarcal.
Arxiu

Ester Martín

Permetrà conèixer la població dels ocells a la Garriga

Arxiu

Un projecte censarà les orenetes

Les zones enjardinades del principi
del Passeig i de la plaça de Can
Dachs (davant del quiosc de gelats),
molt deteriorades a causa de comportaments incívics, s’estan arranjant.
Durant els treballs, que han començat
l’última setmana de maig, es tornaran

a plantar les espècies malmeses,
s’esponjarà la terra. També es crearà
una franja de rocalla per impedir el
pas de persones i mascotes i aconseguir, d’aquesta manera, que després
de les millores aquests espais es respectin més i no es trepitgin.
10

El Garric

Núm. 105  juny 2012

A partir del 15 de juny i fins al 31
de setembre la deixalleria municipal canviarà el seu horari habitual.
Durant aquests mesos el servei
estarà obert de dimarts a divendres de les 10 a les 13 hores i de
les 16 a les 19 hores.
També s’hi podrà anar a deixar
residus els dissabtes de deu del
matí a la una del migdia i els diumenges de de deu del matí a les
dues del migdia.

El Jovi, promotor de la dieta mediterrània
El restaurant rep l’acreditació AMED de la Generalitat

Arxiu

Arxiu

Ordre del dia del Ple de maig

L

L’alimentació mediterrània es basa en productes frescos, locals i de temporada.

’Agència de Salut Pública de
Catalunya ha acreditat el restaurant Jovi com a establiment promotor
de l’alimentació mediterrània (AMED).
Aquesta acreditació garanteix alguns
requisits, com la utilització d’oli d’oliva,
un àmplia oferta de verdures i hortalisses o la prioritat de peixos i carns
magres en la confecció dels plats.
També assegura la inclusió de productes integrals, de fruita fresca i de làctica amb baix contingut de greix. Una
altra de les característiques dels establiments AMED és que faciliten informació sobre opcions de lleure actiu
(passeigs, circuits, etc.) al voltant del

restaurant o en zones properes.
El projecte AMED, liderat per la
Generalitat i la Fundació Dieta
Mediterrània, té l’objectiu de mantenir
i fomentar l’alimentació mediterrània
en l’àmbit de la restauració col·lectiva.
La dieta mediterrània tradicional es
considera una valuosa herència cultural que, a partir de la simplicitat i la
varietat, ha donat lloc a una combinació equilibrada i completa d’aliments.
El model es basa, sobretot, en productes frescos, locals i de temporada.
Els establiments interessats a rebre
l’acreditació AMED poden consultar la
pàgina web amed.cat.

Un curs ensenya l’ofici de cambrer
Hi col·laboren sis bars del municipi

Un total de setze joves participen al
taller ‘Fer de cambrer’, organitzat
pel Punt d’Informació Juvenil amb
l’objectiu de fomentar l’ocupació de
les persones d’edats compreses
entre els 16 i els 20 anys. A través
d’aquesta activitat, els participants
tenen l’oportunitat de ‘tastar’ l’ofici
de cambrer, tot adquirint experiència i coneixements específics.
El taller consta de sis sessions formatives en què es treballen continguts com ara la manipulació d’aliments, l’organització d’un bar, el
coneixement dels productes o la
gestió de conflictes. Els participants
també poden gaudir de sessions de
dinàmica de grup i creixement per11
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Arxiu

1. Aprovació acta sessió anterior
2. Despatx d’Ofici
3. Constitució i designació dels
membres de la Comissió informativa especial per a l'elaboració d'una
proposta de tarifació social.
4. Ratificació de la resolució d'alcaldia de data 27 d'abril de 2012
d'imposició d'una sanció per infracció lleu en la prestació del servei de
recollida i transport de residus
sòlids urbans i recollida i neteja del
mercat municipal de la Garriga.
5. Resolució del contracte de concessió administrativa de la gestió
del servei públic de neteja, vigilància, explotació, consergeria i dinamització del Bar del Teatre
Municipal.
6. Aprovació bases reguladores
per a la concessió de subvencions
destinades a ajuts de llibres i material escolar pels alumnes d'educació infantil, primària i secundària
dels centres d'ensenyament públic
i privat concertat de la Garriga.
7. Aprovació de la proposta de
designació del jutge/essa de Pau
titular i substitut.
8. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit.
9. Aprovació de l'expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits.
10. Aprovació de la rectificació
anual de l'inventari municipal general a 1 de gener de 2012.
11. Adhesió
al
pacte
d'alcaldes/esses, (PAES).
12. Adhesió a la "Declaració de
Vic, pel compromís local envers
RIO+20".
13. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost primer trimestre de 2012
14. Mocions
15. Precs i Preguntes
16. Donar compte al Ple d’assumptes de l’equip de Govern.

sonal, i rebre consells sobre com
presentar-se a una oferta de treball
o elaborar un currículum.
A banda de les sessions teòriques,
que es fan al Casal de Joves, el
curs compta també amb sessions
més pràctiques que es duen a
terme en diferents bars del municipi que col·laboren amb el programa (El Trull, El Pont de Can
Noguera, Bar la Plaça, El Til·ler, El
Refugi i l’Entrepà).

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.

Aquest mes de maig l’Ajuntament de
la Garriga ha aprovat les quotes de
l’Escola Bressol Les Caliues i de
l’Escola municipal de Música. Les
decisions en forma de retallades per
part del Govern de la Generalitat i de
l’estat espanyol - amb una clara
intrusió a les competències que
tenen les Comunitats Autònomes i
els ajuntaments – no fan més que
escanyar i delegar el problema a les
entitats locals.
En aquest context de dificultats, des
de CiU felicitem el gran esforç que
l’equip de govern està fent per seguir
mantenint aquests dos serveis municipals, que donen, per sobre de tot,
cohesió i riquesa social al poble. A
més, la viabilitat i la qualitat del servei estan garantides, encara que des
d’altres grups municipals es posi en
dubte aquesta viabilitat i es cridi a les
mobilitzacions. Davant les dificultats,
la responsabilitat d’un equip de
govern és gestionar-les i fer-ho amb
la màxima proximitat a la gent, i això
és el que està fent.
I això no significa, ni de bon tros, que
des de CiU La Garriga compartim el
conjunt de totes les retallades en
l’àmbit de l’ensenyament ni que s’acabi traspassant els problemes
financers causats per la bombolla
immobiliària, pel descontrol de les
entitats financeres o senzillament,
les prioritats del govern central, que
prefereixen invertir en un AVE a
Extremadura que en l’Educació dels
nostres fills i filles. Un cop més, per
tant, reafirmem la necessitat de tenir
un finançament propi, que els catalans puguem decidir en què destinem els diners que nosaltres generem. Els catalans generem i produïm
per poder tenir uns serveis i un estat
del benestar com altres països europeus gaudeixen. El pacte fiscal és
una necessitat. El pacte fiscal és
sobirania i la sobirania és progrés,
és cohesió social i és benestar.
Si no volen seure a taula, farem
camí. Ens hi acompanyeu? Segur
que sí.
12
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Amb la primavera arriba l’esplendor i la
llum intensa. L’esplendor la veiem en
les flors i en els arbres del nostre poble,
que reviuen i rebroten amb una força
immensa. Després d’un ruixat, de cop i
volta, tot es desboca, els arbres treuen
fulles ufanoses, les plantes floreixen
sense límits. Els nostres carrers s’han
tornat exuberants. I comença la feina
per a tot l’equip de persones que treballen per a que puguem gaudir d’uns
carrers nets i d’uns parcs i jardins ben
cuidats. És el moment més intens de
l’any. Un dia rere l’altre s’escombren els
carrers, es buiden i es netegen els contenidors i les papereres, es seguen les
herbes dels vorals, es netegen els
escocells dels arbres, es retallen i es
poden les plantes. La primavera dóna
vida però posa a prova la feina que es
fa. Avui es treballa aquí, demà allà, i a
l’endemà, ja pots tornar a començar,
perquè sembla que no hi has passat!
Però no es defalleix i es fa amb il·lusió,
perquè si es treballa lluitant amb la
natura, aquesta, al final, és agraïda i
sempre acaba lluint.
Es fa molt més difícil treballar quan es
veu que hi ha zones on es treballa però
no llueixen. Què hi passa? És que la
natura es comporta diferent? NO. Al
nostre poble hi ha llocs on les plantes,
les flors, els arbres no creixen com ho
haurien de fer, no tenen la vida que
haurien de tenir perquè han de lluitar
amb elements per als que no estan preparats. Hi ha qui juga a les zones enjardinades, hi ha bicicletes i cotxes que hi
passen per sobre sense miraments, hi
ha qui s’oblida de llençar les deixalles a
les papereres i als contenidors, I és
quan passa això que totes les persones
que cada dia treballem per a que el
nostre poble estigui net i cuidat ens
desil·lusionem. Com pot ser que algú
que visqui a la Garriga se la pugui estimar tant poc i fer-li tant de mal? No
defallirem. Volem creure que ens toca
lluitar només contra la força de la primavera i que, entre tots, aconseguirem
que cada vegada siguin menys les persones que no respecten l'entorn enjardinat de la Garriga.

Josep Oliveras
Sergi Serrano

A tots vosaltres
Que heu mirat amb simpatia la
decisió de treballar per al poble
d’aquesta munió d’homes i de
dones, joves i amb empenta
Que voleu dir prou a segles de
menysteniment de Catalunya per
part d’Espanya
Que somieu una Pàtria pròspera,
acollidora com sempre, i on sigui
possible la concòrdia i la pau
Que potser us heu preguntat, ara
que gaudiu de més temps lliure,
què podríeu fer per als vostres
conciutadans garriguencs...
Us convidem a participar en el
grup
GENT GRAN, SÍ
perquè al costat dels nostres
Regidors, en Pep Oliveras i en
Sergi Serrano, de tots els militants
de
Solidaritat
per
la
Independència i del grup Jove de
SÍ, puguem tots plegats avançar
cap a l’objectiu d’un país lliure i
sobirà, tot treballant per a un
poble, la Garriga, més humà, més
just i on faci realment bo de viure.

Neus Bulbena
Joan Bou

A ningú se li escapa que estem vivint
una de les pitjors crisis econòmiques, que està, mica en mica, minant
tot el camí que en els darrers anys
havíem anat fent per aconseguir una
millor qualitat de vida per a les persones, per a TOTES les persones,
sense excloure ningú per cap de les
seves condicions físiques, ni de creença, ni econòmica, ....ni de cap
qüestió que ens diferenciés. Ara
estem en un punt en què sembla
que, amb l’argument de la crisi i amb
la perspectiva d’un futur apocalíptic,
hem de renunciar de qualsevol
manera i sense mantenir el dret a la
dignitat universal de les persones, a
tot allò que fins ara ens ha permès
treballar per evolucionar cap a una
societat més justa.
Els governs actuals, amb l’objectiu
de resoldre la problemàtica econòmica, estan dedicant els seus esforços,
de forma exclusiva, a reduir i a retallar en gairebé tots els àmbits: sanitat, educació, benestar, justícia, ...
No entra dins dels seu plans el treball per a buscar propostes”imaginatives” que apostin clarament per un
FUTUR just per a tothom, particularment pel jovent.
Actualment, un dels àmbits que està
patint més aquest camí de retallades
indiscriminades és l’Educació, i en
aquest punt sí que els municipis hi
tenim molt a dir. A la Garriga, que
ens els darrers anys s’ha caracteritzat per ser un municipi àmpliament
educador, hem de decidir si volem o
no volem seguir mantenint aquesta
aposta educativa. Hem de treballar i
decidir si, malgrat les retallades,
volem donar prioritat a l’ensenyament i seguir apostant per oferir formació professional, artística i musical. Des del PSC ho tenim molt clar,
i creiem que és del tot necessari continuar, malgrat tot, amb aquesta gran
aposta per l’educació des de la proximitat dels municipis, perquè com
deia Pitàgores, “Eduqueu els nens i
no serà necessari castigar els
homes”.
13
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Israel Molinero
Martí Porter

I l’Agenda 21?
L’Agenda 21, que temps enrere
va ser treballada per més de
300 persones del poble i aprovada per unanimitat del Plenari
Municipal, sembla dormir el son
dels justos. El seu Pla d’Acció
concretava fins a 170 accions a
curt, mig i llarg termini, amb
diferents nivells de prioritat,
amb diferents costos valorats
–algunes, sense costos econòmics—i que pressuposaven un
esforç col·lectiu de participació
per tirar-les endavant.
Moltes d’aquestes accions no
significaven un desgavell per
als minvats pressupostos municipals, i només necessitaven
una voluntat clara, per part de
l’equip de govern, de posar la
màquina en marxa, d’involucrar
als agents socials i a la ciutadania, i de treballar plegats per al
bé comú. En un moment en què
la crisi fa estralls i en què es fa
difícil per a tothom trobar motius
per a l’optimisme, l’Agenda 21
oferia –i segueix oferint!—tot un
ventall de possibilitats: des de la
implantació de pressupostos
participatius fins a la organització de camins escolars, des del
redisseny del web municipal fins
la recuperació de la bassa de
Can Terrers, des de l’apadrinament escolar d’un enjardinament públic fins la realització
d’un estudi de viabilitat per
aprofitar les aigües pluvials a
través de dipòsits municipals, i
un llarg etc. d’accions, que es
poden considerar assumibles i
que, amb la complicitat dels
garriguencs, contribuirien a
fomentar la tan desitjada sinèrgia entre Ajuntament i ciutadania. Per això, evidentment, cal
creure en l’Agenda 21 i totes les
eines que posa a l’abast, i cal
creure en la participació ciutadana.

l’Agenda

‘Divendres 1 de juny

‘Dimecres 6 de juny

a les 18h, al Casal de Joves
Tast de continents. Llatinoamèrica. taller de salsa
Organitza: Casal de Joves

a les 19h, des del campanar
Repicada de campanes anunciant l'inici del Corpus
Organitza: Parròquia de Sant Esteve

a les 19h, a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música
Concert Tot Guitarra
Organitza: Escola Municipal de Música Josep Aymerich

a les 18h, a la plaça de Can Dachs
Dansa amb Interdansa, Dansa Disset i Tukupracum
Organitza: Escoles de dansa de la Garriga

‘Dissabte 2 de juny

‘Dijous 7 de juny

a les 12h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte: “El cargol i l’herba de poniol” a càrrec de
Gerard Agustín i Xavier Vilaró.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 19h, a Can Raspall
Jornades de mobilitat elèctrica. Xerrada sobre la visió dels
fabricants de motos i de cotxes elèctrics
Organitza: Estabanell Energia

a les 16h, al poliesportiu de Can Noguera
Fase final TOP-4 d’handbol infantil i celebració de l’ascens del primer equip a a Primera Estatal
Organitza: Handbol la Garriga

a les 20h, a l’Església Parroquial
Missa de Corpus
Organitza: Parròquia de Sant Esteve

a les 20.15h, a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música
Projecció i xerrada del documental Gdem Izik: el campament de la resistència.
Organitza: Associació d'amics de la R.A.S.D. TV

a les 19h, a la Sala Municipal d'Exposicions
Andreu Dameson i Aspa
Inauguració de l'Exposició de cartells participants al 27è Concurs de cartells, del concurs
de cartells de la Trobada de Gegants, de fotografies del
12è Foto Corpus i dels projectes de catifes 2012 de les
escoles. Fins el 10 de juny
Organitza: Associació Cultural Corpus la Garriga

a les 21h, a la plaça de l'Església
Plantada dels Gegants. Actuació dels Bastoners.
Espectacle Corpus de Foc amb el Front Diabòlic
Organitzen: Ass. Cultural Corpus i Ajun. de la Garriga

‘Divendres 8 de juny

a les 21h, a la plaça del Silenci
Festival Primavera Poètica. Jazz&Poets.
Sopar concert i recital de cloenda amb la col.laboració d’Amics
del Jazz. Tiquets a 10€ (bar l’Illot, bar El Refugi, bar del teatre)
Organitzen: Òmnium Cultural, Ajuntament de la Garriga i
Institució de les Lletres Catalanes

a les 10h, a les botigues del 27è Concurs d’Aparadors
Inici de la Campanya “Vine’m a veure i guanya 500€” .
Organitza: ASIC

a les 18.30h, al Teatre de la Garriga
Estrena de les obres de l’Escoleta de Teatre. Terrorífica nit
al castell del comte Dràcula i La clínica dels embolics
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Diumenge 3 de juny

a les 9h, a la piscina municipal
Festa de l’esport. Portes obertes, classe de ciclisme indoor
(9.30h) i classe d’aiguagym (10.30h). Entrada gratüita
Organitzen: Piscines municipals, Ajuntament de la Garriga i
Diputació de Barcelona

a les 21h, a l’Auditori de l’EMM
Concert del Cor Americantus
Organitza: Cor Americantus

‘Dissabte 9 de juny

a les 10.30h, a la plaça del Silenci
23a Trobada de Gegants de la Garriga.
Plantada de gegants, cercavila (a les 11.30h) i
ballada a la plaça de l'Església (a la 13h)
Organitza: Geganters de la Garriga

a les 10h, al Camp Municipal d'Esports
Torneig de Futbol Memorial Pau Alié
a les 10h, des del Centre de Visitants
Visita guiada itinerari Vila Termal i d'estiueig
a les 12h, al Refugi
Visita guiada al Refugi antiaeri de l'Estació
a les 16h, a la plaça del Silenci i pel Passeig
Vine a provar vehicles elèctrics
a les 17h, a la plaça de Can Dachs
Exhibició de Laia Sanz, campiona del món de trial
a les 18h, a la Sala Municipal d'Exposicions Andreu Dameson
i Aspa
Veredicte del 27è Concurs de Cartells de Corpus
a les 19h, a la Plaça de l'Església i carrer Calàbria
Enramada
a les 20h, als jardins del Termes Victòria
Festival de Jazz de la Garriga. My friend Marcko.

a les 18h, a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música
Homenatge a Pilarín Bayés i Núria Albó. Concert de
l'Orquestra d'acordions diatònics de l'ESMUC
Organitzen: Associació Cultural Corpus la Garriga i Òmnium
Cultural

‘Dimarts 5 de juny

a les 18.30h, a la pista número 1
Exhibició de patinatge amb el Club Patinatge la Garriga.
Organitza: CP la Garriga

a les 18.30h, al Teatre de la Garriga
Xerrada: Tradicions: 'La festa del Corpus i l’escena del
sagrat'. A càrrec de Francesc Xavier Orriols, músic
Organitza: FUMH

14

Organitzen: Olímpic la Garriga, Estabanell Energia, Amics del
Jazz, Associació Cultural Corpus la Garriga i Ajuntament de la
Garriga
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‘Diumenge 10 de juny

‘Dissabte 16 de juny

a les 10h, pels carrers del centre
Confecció de 28 catifes de flors, dos altars (plaça de Santa
Isabel i plaça de les Oliveres). un mural (Barri de Dalt) i la
font de l'Ou com balla
a les 10h, al camp municipal d’esports
Torneig de Corpus de Futbol. Categoria infantil
a les 10h, al barri de Dalt
15a Trobada de Puntaires del Corpus
a les 11h, al camp d’aviació de Rosanes
Visita Guiada al camp d’aviació de Rosanes
a les 12h, a l’Auditori
Concert vermut i taller de swing
tot el dia
13è Concurs Foto Corpus
Obertura dels comerços
Visites Turístiques
a les 16h, a la plaça del Silenci
Mostra de vehicles elèctrics
a les 18h, a la plaça de l’Església
Petit concert de la Societat Coral l'Aliança i del Cor d'Homes
de la Federació de Cors de Clavé
a les 18.30h, a la Sala Municipal d'Exposicions Andreu Dameson i
Aspa
Lliurament del premi del 27è Concurs de Cartells de Corpus
a les 19h
Repicada general de campanes anunciant els Oficis
Solemnes del Corpus
a les 19.10h, a la plaça de Can Dachs
Audició i ballada de sardanes amb la cobla Flama de
Farners
a les 19.30h, a l’Església Parroquial
Ofici solemne de Corpus. Missa Solemne cantada per
l'Escolania Parroquial i ballada pels Gegants de la Garriga
Processó pels carrers encatifats. Amb la participació de les
colles de Geganters, Grallers i Bastoners de la Garriga.
Benedicció solemne
a les 21.30h, als carrers encatifats
Guerra de clavells

a les 9.30h, a la plaça de Can Dachs
Fira alternativa
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Art-Aliment10

a les 20.30h, al Teatre de la Garriga
Univers Evans amb David Mengual Free Spirits Big Band
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 22h, a la plaça del Silenci
Festival de Jazz. Botifarra Nyam-Session amb la David
Mengual Free Spirits Big Band. Preu sopar: 10 euros
Organitza: Amics del Jazz

‘Diumenge 17 de juny
a les 18.30h, a la plaça de l’Església
Ballim, ballam, ballum…Ballem a la plaça!
Organitza: Escola Municipal de Música

‘Divendres 22 de juny

a les 20h, al pavelló de Can Violí
Noise festival friends: Sepultura i Berry Txarrak
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Amics del Soroll
a les 21h, al Teatre de la Garriga
Solstici d’estiu. Concert d’Elisabeth Bulbena
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Dissabte 23 de juny

a les 20.30h, a Can Queralt Inici de la cercavila
a les 21.15h, a la plaça de l’Església. Rebuda de la Flama i lectura del Manifest de la Festa dels Països Catalans.Encesa de la
foguera amb el Front Diabolic. Sardana al voltant de la foguera
i concert de Corals de la Garriga
Organitza: Centre Excursionista Garriguenc. Colla de Geganters de
La Garriga i Òmnium Cultural de La Garriga.
Col.laboren: Club "Les Tortugues", Agrupació Sardanista de La
Garriga, Front Diabolic i Corals de La Garriga.
Amb el suport de: Ajuntament de La Garriga

Organitzen: Associació Cultural Corpus la Garriga i Ajuntament
de la Garriga

‘Dimecres 13 de juny

‘del divendres 29 de juny a
l’1 de juliol

a les 19h, a la plaça de Can Dachs
Ràdio Silenci al carrer. Emissió del Poca cosa menys silenci i
107.plom. Actuació del grup The Blended Blues Company
Organitza: Ràdio Silenci i ARS

Torneig d’hoquei Avi Musquera
Divendres 29
a la tarda, a la plaça de l’Església. Presentació i xocolatada
al vespre, al pavelló de Can Violí. Partit d’hoquei de la selecció catalana-Hoquei Sant Feliu
Dissabte 30 i Diumenge 1 de juliol
durant tot el dia, al pavelló de Can Violí. Partits d’hoquei
Organitza: UE la Garriga

a les 20.45h, a l’Auditori
1er Cicle de Xerrades de Comerç. “Venda, gestió i crisi”
a càrrec de Fran Arteaga, consultor estratègic de retail
Organitza: ASIC

‘Divendres 15 de juny

‘Dissabte 30 de juny

a les 20h, des de la cafeteria La Pastoral
Ràdio Silenci al carrer. Emissió en directe del
programa “Anem bé per anar a Sants”
Organitza: Ràdio Silenci i ARS

a les 18h, a la sala polivalent del Teatre de la Garriga
Jam Session-Improvització. Trobada de músics i ballarins
Organitza: associació Relats de l'Alzina

a les 20h, a la Sala Municipal d'Exposicions Andreu Dameson
Inauguració de l’exposició dels tallers anuals per a
adults de dibuix, pintura i ceràmica. Fins l’1 de juliol
Organitza: EMAD
15

a les 22.30h, a la plaça de l’Església
Concert de l’Orquestra de Cambra de l’Escola Municipal de
Música
Organitza: Escola Municipal de Música
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Festa Nacional dels Països Catalans. Sant Joan 2012
Actes de rebuda de la Flama del Canigó

l’Entrevista
LAIA SANZ, pilot de motos

Farà una exhibició amb una moto elèctrica el 9 de juny a la plaça de Can Dachs a les Jornades de mobilitat elèctrica

Mediagé Comunicación

“La Garriga em porta bons records perquè és on m’entreno pel Dakar”
Laia Sanz (Corbera de Llobregat, 1985) és una esportista precoç que va començar a competir amb només 7
anys; als 24 anys ja comptava amb 10 mundials, 9 europeus i 4 victòries per equips al Trial de les Nacions i amb
26 anys ja va participar al seu primer Dakar, que va
guanyar en la categoria femenina.
A finals del 2011 anuncià el seu fitxatge per la marca
saltenca Gas Gas amb la qual revalidà la seva victòria
al Ral·li Dakar en la categoria femenina, sent, a més a
més, l'única dona que aconseguí acabar la cursa en
moto.
Recentment ha estat finalista del Català de l’Any 2011
pel seu esperit competitiu i la seva tenacitat.
Laia Sanz s’entrena a la zona de la Garriga

Després de tots els títols que ha guanyat (11 mundials, 10 europeus, 5 trials de les Nacions, 2 Dakars,
podem dir que Laia Sanz no té límits?
Sí que en tinc de límits. Però espero que em quedi molt
de temps. Sóc molt jove i si les lesions em respecten
encara em queden moltes coses per fer. Hi ha molts reptes i objectius que em puc buscar i que m’agradaria fer.
Acaba la majoria de proves a zero. Creu que les zones
haurien de ser més difícils?
Tampoc la majoria, però sí que és cert que tenim molts
trials i m’agradaria que algun fos més difícil. Però les proves són tant per la que guanya com per la que queda en
la posició 20 i per això hem de pensar en totes les noies,
que tothom hi pugui córrer. D’altra banda, també té un
al·licient per a les que estem al capdavant, qualsevol petit
error que cometis et pot costar molt car.
Potser una opció per a les dones amb potencial seria
competir en el mundial absolut?
Ja he competit en moltes ocasions amb els nois, he fet
moltes proves del mundial júnior masculí. Per a mi és
molt normal fer-ho i, a més m’ha anat molt bé per després
poder competir amb les noies.
Fins quan es veu participant en l’alta competició?
Sincerament, no ho sé. Perquè les coses depenen de
com vagi. Espero que molts anys. Fa 10 anys no m’esperava ser on sóc ara. Així que jo intento cuidar-me al
màxim... Allargaré la meva carrera esportiva el màxim de
temps possible mentre en segueixi gaudint.
Encara li queda algun al·licient? Busca la motivació
al Dakar?
Me’n queden molts. El trial encara em motiva molt, tant a
curt com a llarg plaç. Però tot i així, em busco nous
al·licients, com ara l’enduro i el Dakar. Són motivacions

noves i per tant, també m’aporten un punt més d’il·lusió
perquè són elements més recents i començar sempre és
una gran motivació.
L’any passat, al Dakar, va tenir el suport del pilot
garriguenc Marc Guasch. El 2013 deixarà de ser el seu
“motxiller” per tornar a competir. Què li suposarà que
passi a ser una competència?
Per a mi el Marc no serà una competència. Ell té molt més
nivell i experiència. Vam fer molt bona feina junts en el
Dakar d’aquest any i durant el 2013 també m’ajudarà
molt. Ell és qui ha evolucionat la moto. A més, entrenarem
junts al llarg d’aquest any. Compartirem molts moments i
això és sempre molt positiu per a mi. De manera que no
serà cap competència, serà una ajuda per preparar-me
bé. Crec que el Marc pot acabar el Dakar classificat entre
els 10 i 15 primers.
El 9 de març passat va venir a la Garriga per participar en l’acte de reconeixement a la carrera esportiva
de Marc Guasch. Quin record en té de l’acte i del
municipi?
Em va agradar molt venir-hi. Sempre està molt bé que es
reconegui la feina que fan els esportistes i els seus
triomfs.
I per a mi, la Garriga és un lloc que em porta molts bons
records. És on vaig estar entrenant per preparar-me per
al Dakar i a més, quan era petita havia vingut a fer moltes proves de trial.
L’exhibició prevista pel 9 de juny forma part d’un
intent de promocionar un esport que està a anys llum
del futbol?
Qualsevol esport està a anys llum del futbol. Això sí, en
els darrers anys el trial ha estat una mica més apagat.
Per tant, aquesta exhibició serà una forma d’apropar-lo a
la gent i donar-lo a conèixer.

