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E n  p o r t a d a

L’Ajuntament aplicarà un sistema de tarificació social a l’Es-
cola Bressol Municipal (EBM) Les Caliues a partir d’aquest 

mes de setembre. D’aquesta manera, les quotes mensuals 
d’aquest servei municipal podran gaudir de descomptes 
d’acord amb la renda personal de la unitat familiar, i tindran 
en compte els ingressos de la família, les despeses d’habitat-
ge i el nombre de persones que conviuen al mateix domicili. 
Amb aquesta actuació, la Garriga es converteix en un dels 
municipis pioners a la comarca a implantar una tarificació 
social a un servei municipal, en aquest cas l’escola bressol. 
L’objectiu és garantir el dret de qualsevol infant a accedir al 
centre, tot promovent criteris d’equitat, igualtat d’oportunitats 
i d’inclusió social, alhora que facilita la conciliació laboral de 
les famílies.
De cara al curs 2013-2014, l’Ajuntament també ha introdu-
ït canvis en els serveis que ofereix l’EBM Les Caliues, que 

Opinió dels grups polítics

CiU: “L’EBM Les Caliues comença amb una nova etapa on seguim sent capaços d’oferir un servei essencial per la conciliació 
laboral, de qualitat i a un preu que és un dels el més baixos de la comarca. A més, l’any vinent tindrem el servei d’acollida matinal 
gratuït i la tarifació social, que ha de permetre un accés més ampli d’aquest servei per aquells que ho necessitin més”
Acord: “Un primer pas important per aplicar criteris progressius a les tarifes municipals. Cal seguir aquesta línia d’acord entre 
grups polítics i ampliar-la a la ciutadania”
SI: “Els regidors de Solidaritat volem reconèixer que, per primera vegada, s’ha consensuat amb tots els partits un tema tan im-
portant, actualment, com és la tarificació social a l’EBM Les Caliues. Esperem que es pugui implementar, ràpidament, a molts 
altres serveis bàsics i que altres temes importants del poble també siguin participats per tots”
PSC: “Considerem que l’aplicació de la tarifació social al nostre municipi,  tal i com es planteja, és un primer pas per una fórmula 
que, esperem, acabi repercutint al màxim de garriguencs i garriguenques que ho necessitin.  Hem de seguir aprofundint en 
aquest àmbit i plantejant altres serveis a partir d’estudiar els resultats a l’escola bressol”
ICV: “Com a impulsors de la moció que va donar peu a la progressiva implantació de la tarificació social a la Garriga, no podem 
fer altra cosa que celebrar aquest primer pas. Tot i això, entenem que els barems proposats per a l’EBM són molt restrictius. 
Lluitarem per fer-los accessibles a més ciutadans, i per fer extensiva la tarificació a altres serveis públics municipals”
PP: “El equipo de Gobierno junto con toda la oposición hemos podido confeccionar unas tarifas sociales acorde con algunas 
necesidades de la población, no ha sido un trabajo fácil pero la Garriga ya tiene su tarificación social para que muchos garri-
guenques puedan aprovecharse de ella”

gaudirà d’un sistema d’acollida matinal totalment gratuït per 
a les famílies.
La quota mensual de l’EBM les Caliues per al proper curs 
2013-2014 és de 157 euros, un import que podrà reduir -se 
fins a un 30% d’acord amb un barem que té en compte el ni-
vell de renda familiar. Les sol·licituds de tarifes socials reduï-
des es podran tramitar  en qualsevol moment del curs a través 
d’una instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Un cop 
presentada, l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament valorarà 
les demandes segons els criteris establerts, mantenint en tot 
moment la confidencialitat de les dades de les famílies que 
accedeixen a aquesta tarifació social.
Aquest és un primer pas per a una futura implantació del 
sistema de tarifació social en altres centres educatius de la 
Garriga, com l’Escola Municipal de Música (EMM) i l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny (EMAD).

La Garriga implanta la tarificació social a l’escola bressol municipal
Les quotes mensuals podran reduir-se fins a un 30% en funció de la renda familiar
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L’Associació  Aprop, Servei de Qua-
litat organitza els propers mesos, 

amb la col·laboració de l’Ajuntament i 
conjuntament amb l’Aula d’Empreses de 
la Fundació Universitària Martí l’Humà 
(Centre Pilot de la Universitat Autònoma 
de Barcelona), una sèrie de seminaris 
adreçats a comerciants, petits empresa-
ris i autònoms. 
Sota el nom de ‘Píndoles formatives’, 

les sessions permetran a les persones 
assistents millorar la seva gestió per op-
timitzar així els resultat d’explotació de 
les seves respectives activitats.
Les sessions començaran aquest mes 
de setembre i es duran a terme fi ns al 
juliol. Es tracta d’unes activitats comple-
tament gratuïtes, obertes a tothom i im-
partides per destacats professionals en 
actiu, que sumen a la seva experiència 

Píndoles formatives per a comerciants i empresaris 
APROP, amb la FUMH i l’Ajuntament, impulsa un cicle d’activitats

professional els coneixements acadè-
mics. Totes les ‘Píndoles formatives’ es 
faran a Can Raspall en un horari compa-
tible amb la majoria d’establiments de la 
Garriga: de 15.15 a 16.45 hores.  
Les inscripcions a les píndoles progra-
mades (que es poden consultar al calen-
dari que acompanya aquesta notícia) es 
poden fer al correu aprop@somaprop.
cat o bé al telèfon 650 23 33 42.
 

Una vintena d’empreses de la Garriga 
van assistir el passat 23 de juliol a la 
jornada sobre el món de l’exportació i 
l’obertura de nous mercats que organit-
zava l’Ajuntament amb el suport de la 
Unió Empresarial Intersectorial (UEI).  
A la sessió, que es feia a la Sala de 
Plens, es va presentar el Projecte Ex-
pansió, un programa de la UEI que té 
l’objectiu d’ajudar l’empresa catalana 
a desenvolupar tot el seu potencial per 
interactuar amb l’exterior. 
La jornada, presentada per l’alcaldessa 

Meritxell Budó i el regidor de Promoció 
econòmica Josep M. Torres, va marcat 
l’inici de futures col·laboracions entre la 
UEI i l’Ajuntament, que treballa per im-
pulsar la promoció econòmica al muni-
cipi. En la seva intervenció, l’alcaldessa 
va recordar que Catalunya lidera l’ex-
portació a tot l’Estat espanyol i va apun-
tar que “l’empresa catalana té i ha de 
tenir el seu punt de mira a fora”. També 
va assegurar que la Garriga és present 
al mercat i que és la segona població 
de la comarca – just després de Gra-
nollers- amb més recaptació de la taxa 
turística, una realitat que, segons Budó, 
també ha de tenir efectes positius en la 
promoció econòmica del poble. Al seu 
torn, el regidor Torres va convidar les 
empreses presents a conèixer-se entre 
elles, generar complicitats i iniciar-se en 
l’obertura de nous mercats 

Jornada sobre exportació per a empreses 
L’Ajuntament i la UEI van organitzar una sessió conjunta

Contracte amb Suara

L’Ajuntament ha adjudicat la 
gestió del servei de l’Escola 
Bressol Municipal (EBM) Les 
Caliues a l’empresa Suara Co-
operativa que, d’aquesta ma-
nera, renova el seu contracte 
amb el consistori. L’adjudica-
ció es va aprovar, per unani-
mitat, al Ple del passat 14 de 
juliol. 
Suara és la cooperativa més 
gran de Catalunya en el sector 
d’atenció a les persones, amb 
una experiència acumulada 
pels seus socis fundadors de 
més de 30 anys. 



El Garric
5

Núm. 117  · setembre 2013

Una bona representació de co-
merços i serveis de la Garriga 

farà gala el proper 15 de setembre 
de la diversitat i qualitat dels seus 
productes i serveis, que el públic 
podrà conèixer i adquirir durant la 
Botiga al Carrer organitzada per 
l’ASIC. Inicialment, l’activitat esta-
va prevista  pel passat 8 de setem-
bre, però es va haver d’ajornar a 
causa de la pluja. 
Durant tot el dia, el centre del po-
ble es convertirà en un enorme 
aparador del comerç local, que per 
setè any consecutiu participarà 
en aquesta jornada, que ja és una 
cita ineludible per a molts. L’esde-
veniment s’amenitzarà amb tallers 
infantils i nombroses activitats lú-
diques, com espectacles de dansa 
i música. 
L’entitat convidada d’aquesta edi-
ció serà el Cineclub la Garriga, 
que disposarà d’un estand per 
fer difusió de la seva tasca i de la 
campanya SOS Alhambra. A més, 

Un nou itinerari permetrà descobrir 
històries, patrimonis i tota mena 
de secrets rurals amagats al nucli 
urbà de la Garriga. Es tracta de la 
ruta de ‘La Garriga Secreta’, que es 
presentarà amb una visita guiada el 
proper 28 de setembre en el marc 
de les Jornades Europees de Patri-
moni (JEP) 2013. L’activitat, gratuïta 
i oberta a tothom, començarà a les 
18 hores des del Centre de Visitants 
i comptarà amb el guiatge de mem-
bres de l’associació La Garriga Se-
creta. 
També dins les JEP tindrà lloc una 
visita guiada pels espais de regadiu 
de la Garriga, on el públic coneixerà 
el Regadiu de les Roques, una zona 
d’horta guanyada al riu Congost du-
rant el segle XVIII i que segueix en 
funcionament a dia d’avui. La visita, 
a càrrec de Jaume Oliver, comptarà 
amb la participació e pagesos, que 

els comerciants participants tam-
bé oferiran una acció solidària, 
que consistirà en un ball amb bar-
ret per recaptar fons per al Banc 
d’Aliments.

parlaran del seu treball i el funcio-
nament del regadiu. La ruta pels es-
pais de regadiu es farà diumenge 29 
de setembre a les 10 hores des del 
Centre de Visitants.
Una altra de les activitats serà la xer-

Un comerç viu, proper i de qualitat
La Botiga al Carrer es farà el 15 de setembre

Nova edició de les Jornades Europees de Patrimoni
Rutes guiades per ‘La Garriga Secreta’ i els ‘Espais de regadiu’

rada ‘La transformació històrica del 
paisatge a la Garriga i Figaró-Mon-
tany (1850-2010), el divendres 27 a 
les 20 hores a Can Raspall. La xer-
rada anirà a càrrec dels professors 
Enric Tello (UB) i Joan Marull (UAB).

Tòtem informatiu

El Centre de Visitants de la Garri-
ga té, des del 12 d’agost, un nou 
plafó i un tòtem informatiu al seu 
exterior. D’aquesta manera es 
senyalitza millor l’equipament mu-
nicipal, que és la porta d’entrada 
a la vintena de rutes turísticopatri-
monials que ofereix el municipi. A 
més, als nous plafons, s’hi posa-
rà informació dels itineraris i dels 
diferents esdeveniments que es 
portin a terme a la Garriga.
Aquesta actuació, que ha pagat 
íntegrament la Diputació de Bar-
celona, forma part del projecte de 
millora de senyalització del mu-
nicipi, que porta a terme l’Ajunta-
ment i que s’anirà ampliant durant 
els propers mesos.
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L’EMAD a la plaça

L’Escola Municipal d’Art i Dis-
seny (EMAD) sortirà al carrer 
els propers 12 i 18 de setem-
bre i instal·larà un tendal a la 
plaça de l’Església de 17.30 a 
20.30 hores. En aquest punt 
s’hi faran activitats per a grans 
i petits. Els infants podran par-
ticipar en activitats d’expres-
sió plàstica, i els adults que ho 
vulguin podran fer una passe-
jada amb presa d’apunts del 
natural que els permetrà  mirar 
el municipi d’una manera ben 
diferent. 
Aquest curs l’EMAD estrena 
dos nous cicles formatius: el 
de Gràfica interactiva i el d’As-
sistent al producte gràfic inte-
ractiu. Pel que fa als tallers in-
fantils, n’obre un de plàstica en 
anglès i un per a infants de P3. 
Tota l’oferta formativa del cen-
tre – que inclou moltes altres 
propostes - es pot consultar al 
web www.emad.lagarriga.cat.

Cursos a l’EME

L’Escola Municipal d’Educació 
enceta el 1r trimestre del curs 
2013-2014 amb un ampli ven-
tall de propostes formatives. El 
centre ofereix cursos d’anglès 
(diferents nivells), preparació 
per al certificat d’informàtica 
ACTIC i tallers de jardineria, 
espelmes o de fer paper, entre 
d’altres. Més informació al web 
municipal (www.lagarriga.cat).

L’Escola Municipal de Música (EMM) 
de la Garriga inicia, aquest octubre, 

un curs de música adreçat a nadons de 
0 a 23 mesos d’edat. L’activitat, condu-
ïda per l’artista Alba Ballús, vol ser un 
espai on viure i compartir experiències 
a través de la música, que és una bona 
eina per al desenvolupament integral 
del nadó. 
“Ja durant l’embaràs la música té 
nombrosos beneficis per al desenvo-
lupament del nens i el benestar de la 
mare. Després del naixement dels son 
i la música continuen essent presents i 
ajuden al nadó a comunicar-se amb el 
món que l’envolta i a desenvolupar la 
imaginació, la creativitat i la sensibilitat, 
tot gaudint de bons moments”, expli-
quen els organitzadors. 
Per a més informació i inscripcions al 
curs ‘Bressol de música’ cal adreçar-se 
a l’EMM (plaça Josep Maurí i Serra, 1 
-  93 871 81 21).

Del 12 al 27 de setembre s’obre un 
nou període d’inscripcions als cursos 
de català per a adults del Consorci per 
a la Normalització Lingüística. S’ofe-
reixen diversos nivells per aprendre 
a parlar català i per iniciar-se o millo-
rar-ne l’escriptura. Les persones inte-
ressades han d’adreçar-se a l’Oficina 
de Català (carrer del Negociant, 79 – 
93 860 59 94. També poden enviar un 
correu electrònic a lagarriga@cpnl.
cat o seguir el Facebook de l’Oficina 
de Català de la Garriga.
Durant el curs 2012-2013 més de 250 
alumnes es van inscriure als cursos 
de català per a adults fets a la Garriga 
de nivells bàsic (A bàsic), elemental 

(A elemental), intermedi (B), de sufici-
ència (C) i superior (D). 
L’alumnat, a més d’aprendre la llen-
gua a l’aula, pot participar en les 
diverses activitats que l’Oficina de 
Català organitza en col·laboració 
amb l’Ajuntament i altres entitats de 
la Garriga: Voluntariat per la llengua, 
sortides culturals, lectures, recital del 
Dia Mundial de la Poesia, Sant Jor-
di, visites a exposicions, sessions de 
coneixement del poble, confecció de 
catifes per Corpus, jocs de llengua, 
etc. A més, amb el carnet d’alumne 
i de participant al Voluntariat per la 
llengua, els usuaris tenen avantat-
ges al Teatre de la Garriga. Per altra 
banda, els aprenents també poden 
practicar la llengua als més de 100 
establiments col·laboradors distingits 
amb l’adhesiu.
L’Oficina de Català també fa altres 
tasques de dinamització i ofereix el 
servei d’assessorament lingüístic gra-
tuït a empreses i particulars sobre re-
cursos i materials.

Curs de música per a nadons
Una bona eina pel desenvolupament dels infants

Inscripcions als cursos de català
S’ofereixen diferents nivells per aprendre la llengua
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Les persones amants de les no-
ves tecnologies i les xarxes so-

cials tenen una cita el proper 19 de 
setembre al Social Tapa, un esde-
veniment organitzat conjuntament 
per l’empresa Grafix Gestió Infor-

Aquest mes de setembre el bar 
del Teatre de la Garriga ha reo-
bert les seves portes sota un nou 
nom: El Cafè del Teatre. L ’espai, 
de propietat municipal, comen-
ça una nova etapa de la mà dels 
seus nous responsables: Arantza 
Guilera i Pau Gómez. “Des del 
Cafè del Teatre de la Garriga bus-
quem fer d’aquest establiment un 
punt de trobada i dinamització 

màtica, l’Ajuntament, el Celler del 
Ferrer i el restaurant Oh Tapa. Es 
tracta d’una jornada dedicada al 
Social Media i adreçada a persones 
emprenedores de la comarca, així 
com amants i curioses del món de 
la xarxa social. L’objectiu és oferir 
al públic participant eines i materi-
als que els siguin d’utilitat i, alho-
ra, la possibilitat de fer networking 
amb empreses del sector. 
El Social Tapa, que es farà a l’Oh 
Tapa, començarà a les 19.30 hores 
i comptarà amb les ponències de 
tres experts en Social Media: Jor-
di Manuel Monterde, cofundador 
d’Ecco.Mobile i La Troupe Studios; 
Carolina Ribalta, Digital Commu-
nications Coordinator de Mango, i 
Guillem Ganduxé, Product Manager 
de Montaweb. A més de les con-
ferències i els respectius torns de 
preguntes, la jornada oferirà tam-
bé amb música en directe, tapes i 
còctels exclusius. Més informació a 
www.grafix.es

cultural. Per això ens esforçarem 
a crear un ambient agradable i 
proper on la gent pugui gaudir de 
les nostres propostes culinàries 
i culturals”, expliquen els nous 
adjudicataris. El Cafè vol ser un 
lloc obert a projectes d’entitats o 
individuals on, al llarg del curs, 
se celebrin diverses activitats 
culturals. 
De l’oferta gastronòmica del lo-
cal destaquen els entrepans fets 
amb embotits de la Garriga, les 
begudes de la terra i les especi-
alitats d’elaboració pròpia (com 
l’hummus, el salmó marinat o 
els seitons). Totes les novetats 
d’El Cafè del Teatre de la Gar-
riga es poden seguir a través 
de la seva pàgina de Facebook 
(Cafè del Teatre) i del seu Twitter                   
(@cafedelteatre1).

Trobada per a amants de les xarxes socials
La jornada reunirà experts en Social Media

El Cafè del Teatre obre les portes
L’espai vol ser un punt de trobada i dinamització cultural

Festa Relats de l’Alzina

El proper 14 de setembre la plaça 
de Narcisa Freixas serà l’escena-
ri de la 3a Festa ‘Relats de l’Alzi-
na’. Durant tot el dia, a la plaça hi 
haurà jocs infantils, activitats cul-
turals diverses (poesia, contes, 
cançons, relats…), música, ball i 
jam session. Al migdia es farà una 
paella popular, i els tiquets ja es 
poden comprar a l’Illot i al restau-
rant La Gallue. 

Curs de danses de món

L’Associació Passaltpas obre 
un nou curs de danses del món, 
que començarà el proper 1 d’oc-
tubre a les 21 hores al Teatre de 
la Garriga. El curs es farà cada 
dimarts (sessions setmanals 
d’una hora) fins al desembre i 
les inscripcions es poden fer el 
primer dia de classe.  Més infor-
mació a www.passaltpas.cat i 
info@passaltpas.cat.

Rally de cotxes clàssics
L’Associació Classic Car la Gar-
riga portarà al poble el XXIII Ra-
lly de Cotxes Clàssics la Garriga 
– Puiggerdà. Serà el proper 27 
de setembre i els vehicles es po-
dran visitar de 8.30 a 10 hores 
al Passeig, al davant del Casino.
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La participació del poble en la festa 
grossa de la Garriga es va fer palesa, 

un any més, a la Festa Major 2013, que 
se celebrava de l’1 al 4 d’agost. Durant 
quatre dies, més d’una setantena d’acti-
vitats van omplir carrers, places i sales de 
la Garriga i van aplegar un públic nom-
brós i de totes les edats. 
La Festa Major d’aquest estiu va tenir 

La Festa Major de la Garriga, en les seves imatges
Recull fotogràfic dels actes celebrats els dies 1, 2, 3 i 4 d’agost 

un caire especialment solidari, amb la 
cessió dels mocadors a Càritas, que va 
aconseguir recaptar 2.850 euros pel seu 
Rebost d’Aliments. També es van recollir 
diners per a la campanya SOS Alhambra 
impulsada pel Cineclub de la Garriga. 
Un dels plats forts va ser el sopar popu-
lar, que tornava al Passeig, i que va ser 
seguit pel concert de la Salseta del Poble 

Sec. El Passeig va ser, cada nit, l’escena-
ri de concerts. També hi va haver música, 
de dia i de nit, a la plaça del Silenci, on el 
swing es va convertir en el gran protago-
nista i va reunir una munió d’aficionats. 
Les activitats infantils, esportives, teatrals 
i lúdiques van completar un programa de 
Festa Major amb propostes per a tots els 
gustos.

El pregó, amb les Divines

Correfoc amb el Front Diabòlic

El sopar de Festa Major, al Passeig

Homenatge als esportistes La Festa de l’Escuma, un clàssic

Sardanes, a la plaça El concurs de flams

Multitudinari concert de gòspel 

Premis dels concursos de Festa Major

Swing a la plaça del Silenci

Participants a la Gimcana Secreta

Concerts Vermut a l’Auditori
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La Garriga va rebre el passat 5 de 
setembre la visita oficial de la con-

sellera de Benestar i Família de la 
Generalitat, Neus Munté, i de la direc-
tora de l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials (ICASS), Carmela For-
tuny. Després d’una recepció oficial, la 
consellera va signar el Llibre d’Honor 
de l’Ajuntament
A continuació, la consellera Munté i 
Carmela Fortuny es van desplaçar, 

acompanyades per l’alcaldessa Merit-
xell Budó i altres representants polítics 
de l’Ajuntament, fins a la Llar Cottet per 
conèixer la tasca del Projecte Autisme 
la Garriga. Un cop allà, la consellera 
va visitar les instal·lacions de la Llar 
Cottet, es va trobar amb representants 
de les entitats que hi treballen i amb 
famílies del centre, i va presenciar al-
guna de les activitats que duen a ter-
me els nois i noies que hi resideixen.

Visita oficial de la consellera Munté
La consellera coneix el Projecte Autisme la Garriga

Sessions de coneixement de l’entorn per a persones estrangeres
S’adrecen a població nouvinguda i faciliten la integració al poble

Mostra Col·lectiva d’Art 

Com cada any, un grup d’artistes 
vinculades a la Garriga, juntament 
amb l’Àrea d’Igualtat de l’Ajunta-
ment, organitzen una exposició 
de temàtica femenina que es durà 
a terme dins de les jornades del 
Dia Internacional de les Dones (8 
març de 2014). 
Aquesta mostra portarà per tí-
tol “Dona i cos” i estarà oberta a 
tota mena de reflexions (sexuali-
tat, sensualitat, salut, estereotips, 
bellesa, rols...) en qualsevol for-
mat (fotografia, escultura, pintura, 
instal·lacions, videoart). Les ins-
cripcions es podran fer, del 16 se-
tembre al 20 de desembre,  en for-
mat paper a Serveis Socials o bé 
per correu electrònic a pigualtat@
ajlagarriga.cat. Les places són li-
mitades. Més informació a Face-
book (/mostradartalagarriga).

Els dies 27 de setembre i 4 d’octu-
bre es duran a terme sessions de 
coneixement de l’entorn adreçades 
a persones estrangeres que viuen 
a la Garriga. A través d’aquesta 

activitat, gent nouvinguda té la pos-
sibilitat d’adquirir un coneixement 
bàsic sobre el seu poble, la seva 
societat, la seva història i la seva 
cultura. Les sessions es duran a 
terme de 9.30 a 11.30 del matí. La 
primera es farà a la Sala de Plens, 
i la segona consistirà en un passeig 
pel municipi.
La participació en aquestes ses-
sions està especialment indicada 
per a aquelles persones que hagin 
d’acreditar haver realitzat accions 
formatives de coneixement de la so-
cietat catalana, en compliment de la 

Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acolli-
da de les persones immigrades i de 
les retornades a Catalunya. Aques-
ta activitat es complementa amb els 
cursos de català que s’ofereixen 
des de l’Àrea de Serveis Socials 
per acreditar uns nivells mínims de 
coneixement de la llengua, requisit 
indispensable per a la renovació de 
permís de residència de les perso-
nes estrangeres no comunitàries.  
Les persones interessades s’han 
d’inscriure a l’oficina de Serveis So-
cials (c/ Sant Francesc, 1 - 93 871 
90 95).
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N o t í c i e s

La Sala Andreu Dameson de la 
Garriga acull fins al 29 de setem-
bre la mostra d’art contemporani 
‘L’art ens farà lliures’. L’exposició, 
inaugurada el passat 8 de setem-
bre, compta amb obres d’artistes 
tan reconeguts com Antoni Tàpies, 
Joan Brossa, Perejaume, Vicenç 
Viaplana, Antoni Clavé, Josep Gui-
novart o Conxa Sisquella.
L’exposició l’ha organitzat l’Ajun-

La Garriga se suma, del 22 al 29 
de setembre, a la Setmana de la 

Mobilitat Sostenible i Segura que se 
celebra a tot Catalunya. Sota el lema 
‘Aire net - Fes el pas!’, la Setmana 
del 2013 proposa una cerca de no-
ves formes de mobilitat, que s’allu-
nyin del domini absolut del cotxe par-
ticular i avancin cap a un transport 
més sostenible, segur i saludable.
La primera activitat programada serà 
una bicicletada popular, que es farà 
diumenge 22 a les 11 del matí i que 
recorrerà el municipi. La bicicletada, 
que es fa amb la col·laboració del 
Club Ciclista de la Garriga, sortirà 
del passeig Doctor Vich i finalitzarà 
al parc dels Pinetons, on hi haurà un 
espectacle d’animació infantil amb 

Pep López. Durant la sortida es re-
partiran obsequis entre les persones 
participants, que rebran un clauer i 
una matrícula per a bicicleta.
Altres activitats seran els cursos de 
conducció eficient, que tindran lloc 
els dies 24 i 26 de setembre de 16 
a 18 hores i de 18 a 20 hores. En 
aquests cursos, que compten amb el 
suport de l’Institut Català d’Energia, 
s’ensenyarà com canviar els hàbits 
per aconseguir una conducció més 
eficient i sostenible, que consumeixi 
el mínim de combustible. Les inscrip-
cions als cursos es poden fer a tra-
vés del telèfon 93 860 52 91 (Àrea de 
Medi Ambient) i al correu mromo@
ajlagarriga.cat. Les places són limi-
tades.

tament amb la col·laboració de la 
Fundació Maurí, l’ANC la Garri-
ga, Òmnium Cultural i la Funda-
ció Fornells Pla i Conxa Sisquella.  
L’escultor Jaume Rodri, coordina-
dor de l’exposició, assegura que el 
públic hi trobarà “un conjunt variat 
de peces de ben diversos artis-
tes que han estat o són al costat 
d’aquest esdevenir esperançador 
del nostre poble i que han maldat 
pe fer-hi costat sempre. Arran de 
la vida i la lluita”. 
La mostra, programada amb motiu 
de la Diada de Catalunya, és un 
dels actes previstos a la Garriga 
per l’Onze de Setembre (encara 
per celebrar al tancament d’aquest 
butlletí). El programa de la Diada 
inclou l’aplec sardanista, l’Home-
natge a la Senyera, l’acte institu-
cional (que aquest any comptarà 
amb la presència de l’escriptora 
Isabel Clara Simó) i un concert 
d’havaneres a càrrec de CiU. Des 
del matí, l’ANC la Garriga organit-
zarà la sortida d’autocars de la Via 
Catalana cap a la Independència. 

Actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
Es farà una bicicletada i cursos de conducció eficient oberts a tothom

Inaugurada la mostra ‘L’art ens farà lliures’
Obres de Tàpies, Brossa i Perejaume, entre d’altres

Exposició sobre Raspall

Des del mes de juliol es pot vi-
sitar a Can Raspall l’exposició 
Manuel J. Raspall i el Moder-
nisme: dibuixant la Garriga. Es 
tracta d’una mostra permanent 
que ofereix una visió general 
sobre Manuel J. Raspall com a 
personatge històric i, sobretot, 
sobre la seva tasca com a ar-
quitecte (privat i municipal) a la 
Garriga. L’exposició també ofe-
reix una pinzellada de la tasca 
de Raspall fora de la Garriga, i 
representa una fita en la difusió 
del coneixement del personatge 
més important del Modernisme 
del Vallès Oriental.
La mostra es pot visitar en els 
horaris d’obertura de Can Ras-
pall (de dilluns a divendres de 10 
a 13 h i de 17 a 19 h) i també 
amb les visites a l’itinerari “Vila 
termal i d’estiueig (Ruta Ras-
pall)”, que es fan el segon dis-
sabte de cada mes.
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Donació de sang

El proper 20 de setembre el 
Banc de Sang i Teixits organitza 
una campanya de donació de 
sang a la Garriga. La donació es 
podrà fer al Centre d’Atenció Pri-
mària (Torrent de la Sínia, 7) de 
16 a 21 hores. 

El Ple del passat 24 de juliol va apro-
var inicialment la modificació puntual 

del Pla General Municipal d’Ordenació 
(PGO) dels Tremolencs. Amb aquesta 
modificació puntual es vol adequar l’estat 
de la urbanització - construïda als anys 
60 i amb evidents mancances urbanísti-
ques - a la normativa vigent. Alguns dels 
problemes que presenta la urbanització 
es troben en l’enllumenat públic, que no 
funciona correctament, i en la xarxa de 
clavegueram, que no està ben dimensio-
nada ni recull aigües pluvials, que van a 

Al final d’aquest mes de setem-
bre es canviarà el sentit de la 
circulació del carrer de Sant Ra-
mon, que tornarà a tenir un sentit 

parar directament a l’autovia C17. 
Amb la modificació puntual es busca una 
millor i més viable gestió urbanística de 
l’espai, tant en termes econòmics com 
ambientals. Així, s’ha aprovat canviar les 
qualificacions d’algunes illes i fraccionar 
algunes parcel·les de 800 metres qua-
drats perquè passin a ser de 400 me-
tres quadrats. També és previst ampliar 
la zona verda pública de la urbanització, 
així com el sistema d’equipaments comu-
nitaris públics.
L’aprovació d’aquesta modificació com-

únic de ponent a llevant (del car-
rer Calàbria al carrer Cardedeu).
L’actuació, que arriba després 
de diverses trobades amb veïns, 
pretén reduir el flux de vehicles 
que passen per Can Xic Corder 
i, d’aquesta manera, millorar la 
seguretat a la zona. 
El carrer Can Xic Corder és un 
carrer molt estret on hi conviuen 
veïns, vianants, trànsit de vehi-
cles i aparcament, i on un volum 
de trànsit massa elevat fa difícil 
mantenir l’equilibri i la seguretat 
de les persones.

Aprovada inicialment la modificació puntual del PGO als Tremolencs 
Es volen solucionar les mancances urbanístiques i adequar-les a la normativa

Canvi de sentit al carrer de Sant Ramon
Menys circulació i més seguretat a Can Xic Corder

portarà la suspensió de la tramitació de 
projectes de gestió urbanística i d’ur-
banització als Tremolencs, així com de 
l’atorgament de llicències i autoritzacions 
municipal per un termini de 2 anys.

Reunió amb els veïns
L’Ajuntament celebrarà una reunió infor-
mativa per explicar la modificació puntual 
del PGO a tots els veïns i persones in-
teressades afectades. Serà dissabte 21 
de setembre a les 10 del matí a l’Auditori 
del’Escola de Música.
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E l  C o n s i s t o r i

Davant el curs que comença
Setembre a casa és temps de tornar. 
Tornar a l’escola i tornar a la tardor, 
preparant tot un trimestre que passa 
ràpid com una ventada al Congost. 
Aquest trimestre que comença és 
especial per moltes raons: per co-
mençar perquè marcarà, com ja el 
va marcar l’any passat la voluntat 
del nostre poble de decidir el seu fu-
tur lliurement. Nosaltres, la gent que 
vivim i gaudim i patim la situació del 
nostre país hem demostrar una i al-
tra vegada que som i que volem ser; 
que som una nació i que volem ser un 
estat, ni millor ni pitjors que els altres, 
simplement el nostre, amb solucions 
adaptades a la nostra realitat i amb 
voluntat de trobar respostes útils amb 
la gestió dels nostres recursos.  
Se’ns nega repetidament que tin-
guem aquest dret de voler ser estat, 
ni tan sols que siguem nació i per tant 
tinguem dret a decidir res. Com deia 
el poeta, tossudament alçats, amb les 
mans enllaçades seguim demostrant 
el què som i el què volem. 
I tornem també a afrontar la realitat 
social i econòmica que ens trobem 
des de fa ja molts semestres davant: 
moltes ganes de trobar solucions a 
la crisi econòmica que ens atenalla, 
sense abandonar mai el sentit que hi 
hem d’arribar sense un descosit soci-
al. Afrontem un trimestre més aquest 
repte, també des del govern de la 
Garriga on participem, per donar so-
lucions, i preparar de nou uns pressu-
postos que estalviïn on s’ha d’estal-
viar, i que posin l’accent on s’han de 
posar: treball, acció social, cura del 
nostre entorn, i suport a la ciutadania 
que més ho necessita. Tothom estem 
fent un esforç, pagant impostos, aju-
dant als nostres que no ho passen bé, 
imaginant i buscant recursos d’allà on 
sigui. El nostre compromís és seguir 
així, ampliant els acords necessaris 
entre ciutadania i responsables polí-
tics i entre grups polítics, perquè és 
un moment de sortir-nos-en entre 
tots. 
Així, agafats de la mà, comencem 
aquest nou curs. 

El camí està fet. Aquest 11 de setembre  
serà una mostra més que el país vol de-
cidir el seu futur lliure i democràticament. 
Però el camí, està fet. La resposta social, 
política i econòmica que el poble de Ca-
talunya ha mostrat al llarg dels darrers 
anys és molt clara: ha decidit avançar pel 
camí que es reconeguin els seus drets 
col·lectius i la seva identitat com a país. 
L’ofec econòmic, la recentralització de 
l’Estat, el menyspreu a les nostres insti-
tucions i l’atac sistemàtic i persistent de la 
nostra llengua, entre altres coses, han fet 
que una majoria social es plantegi defini-
tivament crear les nostres pròpies estruc-
tures d’Estat.
Però això passa, per sobre de tot, de 
plantejar-ho des del respecte, la pluralitat 
de la nostra societat i un sentit democràtic 
ple: és a dir, el dret a decidir. I en aquest 
punt és on som: intentant convèncer a qui 
ens ofega, no raona i no escolta. 
Això ja ve de lluny: fa dècades que el ca-
talanisme polític ha intentat un reconeixe-
ment de la seva identitat, de la seva llen-
gua i les seves institucions. I ha reclamat 
poder polític i econòmic per perviure com 
a nació. Però avui podem constatar que, 
malgrat alguns avenços, la resposta de 
l’Estat ha estat negativa, tant pel PSOE 
com pel PP. Avui fins i tot, agressivament 
negativa. Ja no hi ha més recorregut 
possible, i per tant, hi ha una majoria del 
poble de Catalunya que volem un Estat 
propi.
En tot aquest procés CiU i el president 
Mas hem tingut una paper cabdal i de li-
deratge: des de promoure el nou Estatut 
del 2005 al 2010, el pacte fiscal proposat 
el 2010, la transició nacional el 2011, la 
consecució d’un Estat propi el 2012 al 
congrés de CDC o el Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir el 2013. No és un camí 
improvisat, si no un recorregut coherent 
al llarg de la nostra història i una evolució 
política acompanyada per suport majori-
tari a les urnes.
I és on som ara: carregant-nos de raons 
dia a dia. És un camí llarg, no és un joc 
ni a veure qui treu més pit. Cal escoltar 
al poble, exercir la nostra sobirania com a 
ciutadans i procedir segons mani el poble. 
Democràcia en majúscules. 
Mentrestant, seguirem exercint l’acció de 
govern, prenent les decisions per sortir de 
la crisis en més aviat i millor possible, ate-
nent com mai a les persones i fent avan-
çar el país. Un país que ja ha decidit el 
seu camí. Bona Diada a tots i totes!

La Via Catalana: un autèntic repte organitza-

tiu i un altra fita històrica en el camí cap a la 

independència
El procés que Catalunya està recorrent per 
recuperar la llibertat nacional que li permeti 
assolir l’anhelada condició de nou Estat in-
dependent en l’ordre mundial és un procés 
que comença a adquirir la maduresa i els 
elements de legitimació objectiva i inqüestio-
nable que ha de permetre obtenir l’aprovació 
externa, potser no estrictament imprescindi-
ble però sí molt necessària i absolutament 
útil a nivell estratègic, aquella aprovació que 
desitgem de la comunitat internacional, i 
que ha de constituir la penúltima estació per 
arribar al destí final. I això és així perquè el 
procés català té la característica inalienable, 
podríem dir fins i tot genètica, de ser un pro-
cés que va de baix cap a dalt, que l’ha iniciat 
el poble, que és conduit pels ciutadans, de 
manera que és el poble qui va empenyent 
els polítics, el govern, els seus representants 
democràtics, cap a la llibertat nacional.
La història i els fets reals del poble català de-
mostren que aquest procés nacional va co-
mençar el mateix dia que se’ns va arravatar 
aquella llibertat nacional, l’onze de setembre 
de fa dos-cents noranta-nou anys, i la cele-
bració de la Diada Nacional de Catalunya 
és el senyal amb que cada any i des d’ales-
hores els catalans expressem el més obs-
tinat dels anhels. I aquest procés centenari 
ha entrat, en els temps de la democràcia i 
l’ordre internacional modern, en la seva fase 
decisiva, en la qual segurament el tretze de 
setembre de dos mil nou, amb la simbòlica 
consulta d’Arenys de Munt, haurà marcat un 
abans i un després en aquest procés.
El proper onze de setembre tornarà a consti-
tuir una fita històrica cap a la independència 
de Catalunya. L’Assemblea Nacional Cata-
lana, que ha de ser el reflex d’aquest procés 
conduit pel poble, s’enfronta amb un monu-
mental repte: una cadena humana que re-
corri de punta a punta el país requereix molts 
esforços, per part dels ciutadans, però exi-
geix una complexitat organitzativa d’altíssim 
nivell. I tot fa pensar que l’ANC està conduint 
aquesta organització de manera raonable-
ment esperançadora.
Falten pocs dies per a que Catalunya visqui 
l’emoció d’una altra jornada històrica. L’onze 
de setembre de dos mil dotze Catalunya va 
mostrar al món la seva irrenunciable deter-
minació, amb la manifestació més multitu-
dinària que es recorda en temps moderns. 
D’aquí a pocs dies Catalunya la força ciuta-
dana, amb el lideratge de l’ANC, demostrarà 
que el procés català no té aturador i  que ha 
d’arribar més d’hora que tard.
L’endemà serà moment de continuar, enca-
ra amb més fermesa i determinació, aquesta 
pressió del poble envers els seus represen-
tants polítics. I l’ANC haurà de complir més 
que mai amb aquesta exigència.

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

Jordi Perales,
Albert Benzekry i Neus Marrodan

Josep Oliveras
Xavier Bernaldo
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Ley de racionalización y sostenibili-
dad de la administración local 
Luz verde a la más innovadora refor-
ma de la administración local. Una re-
forma necesaria y trascendental, den-
tro del modelo de distribución territorial 
establecido en la constitución y acorde 
con la agenda reformista impulsada 
por el Gobierno del Partido Popular, 
para adecuar y organizar el buen fun-
cionamiento de las Administraciones. 
Pero además esta reforma es innova-
dora porque por primera vez se van a 
conocer los mecanismos y objetivos 
por los que un ayuntamiento va a ser 
capaz de prestar servicios en condi-
ciones económicamente sostenibles. 
Van a propiciar instrumentos legales 
que premien la buena gestión y que 
permitan a los municipios saneados 
ejercer todas las competencias de que 
sean capaces en beneficio de sus ve-
cinos. Y que todo esto se ha logrado 
gracias a un largo y laborioso proce-
so de dialogo llevado acabo entre el 
Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Publicas Secretaria de Estado 
con los Ayuntamientos, Diputaciones, 
Federación Española de municipios y 
provincias, comunidades  autónomas, 
con partidos políticos y escuchando a 
la Comisión Nacional de Administra-
ción Local y al consejo de Estado.
 Sin duda, esta reforma es la más con-
sensuada de nuestra democracia y la 
mas participativa. En consecuencia, 
el PSOE se ha quedado sin discurso 
de oposición por las demandas de los 
Ayuntamientos han sido escuchadas 
y las cuestiones planteadas han sido 
resueltas. Con la reforma no desapa-
rece ningún municipio ni se reduce 
el numero concejales, tampoco de-
saparecen mancomunidades ni las 
entidades locales menores, lo único 
que se impide es que la existencia de 
estructuras opacas que no presenten 
cuentas publicas, como toda Admi-
nistración. De esta manera se garan-
tiza que el gestor de un determinado 
servicio asuma la responsabilidad de 
su prestación de acuerdo con su ca-
pacidad de gestión, lo que refuerza el 
principio de autonomía local.

Ja tenim tarifació social, i ara què?
Al passat plenari l’Ajuntament de la 
Garriga es va aprovar l’aplicació de la 
tarifació social en els preus de l’Escola 
Bressol, però, en tot cas, què vol dir 
això?
La tarifació social, és l’aplicació d’una 
fórmula que divideix els ingressos to-
tals menys les despeses de la llar, di-
vidit entre el número de persones que 
hi resideixen, donant un coeficient que 
permet, a partir d’una taula, aplicar 
certes bonificacions en els preus pú-
blics dels serveis que oferta un ajun-
tament
Per part del PSC, la reivindicació de 
la tarifació social als preus públics des 
de l’inici de legislatura era una assig-
natura pendent.
Després d’un any de reunions, on al-
gunes vegades l’oposició hem trobat a 
faltar prous eines per poder treballar, 
per part del govern municipal, hem 
aconseguit consensuar una proposta 
i començar per l’Escola Bressol de les 
Caliues, tot i que per nosaltres aques-
ta és una petita passa dintre d’un tema 
que creiem que poc a poc s’ha d’anar 
consolidant i ampliant a altres serveis.
Aquesta primera passa ens ha de 
servir per determinar com funciona 
a nivell global aquesta tarifació, com 
s’aplica, quantes famílies surten bene-
ficiades i quin és el cost total d’aquesta 
aplicació.
A partir d’això, el PSC demanarà po-
der anar incorporant aquesta tarifa-
ció a altres serveis municipals en els 
quals els nostres ciutadans puguin 
sortir beneficiats: Escola de Música, 
EMAD, EME, per tal d’aconseguir que 
els nostres preus públics siguin més 
justos per tothom.
Seguirem treballant en aquesta línea, 
recollint totes les propostes que ens 
arribin de fora i estudiant la possibilitat 
de proposar-les al nostre Ajuntament, 
buscant bones pràctiques d’altres 
Ajuntaments i reinventant algunes 
idees pròpies, que serveixin, en defi-
nitiva, per aconseguir un model més 
just i equitatiu en els preus públics del 
nostres serveis municipals.

Tornem de vacances amb les piles 
carregades!
Tornem de vacances amb les piles carrega-

des i amb renovades energies per fer propos-

tes, per  dialogar –i per discutir, quan convin-

gui - amb l’equip de govern, i per escoltar amb 

atenció als garriguencs i garriguenques que 

ens vulguin fer arribar les seves inquietuds.

El nostre full de ruta pels propers mesos és 

ben clar: 

• Seguirem batallant per eixamplar espais de 

prioritat per a vianants al centre històric del 

poble, amb especial atenció, ara, a les obres 

que han de començar JA al carrer Calàbria, i 

per garantir el respecte escrupolós a l’illa de 

vianants que s’ha assolit fins ara i que no per-

metrem que es perdi.

• Seguirem batallant per ampliar l’horitzó i les 

prestacions de la tarificació social dels serveis 

públics, que ha començat tímidament amb 

l’EBM Les Caliues i que volem fer més exten-

siva i generosa a d’altres àmbits sensibles per 

a la ciutadania mitjana.

• Seguirem batallant per fer realitat la Torre del 

Fanal com a primer equipament públic, casal 

social i punt de trobada popular de la Garriga. 

I diem primer perquè, quan la Torre del Fanal 

sigui una realitat palpable, batallarem per con-

vertir Can Luna en un Centre Cívic de gran 

abast.

• Seguirem batallant per recuperar definitiva-

ment el camí fluvial del Congost com a traçat 

de passeig i d’aprenentatge cultural i ambien-

tal.

• Seguirem batallant perquè l’esport escolar 

no competitiu no deixi de ser un pal de paller 

de la formació dels nens i nenes de la Garriga.

• Seguirem batallant perquè l’aplicació de 

l’Agenda 21 aprovada per unanimitat del Ple 

la legislatura anterior es converteixi en priori-

tat per a l’actual equip de govern.

• Seguirem batallant per incorporar, molt més 

i molt millor, eines de participació dels ciuta-

dans en les decisions col·lectives importants.

Tot això --i moltes coses més que no esmen-

tem per manca d’espai, i moltes més que ens 

vulgueu fer arribar-- ho farem, com fins ara, 

des de la feina d’oposició que ens van atorgar 

les urnes i els pactes postelectorals: des del 

respecte i el diàleg amb l’equip de govern i 

amb la resta de grups del consistori, però tam-

bé des de la radicalitat democràtica i escoltant 

la veu del carrer. I ho farem, si voleu, amb la 

vostra complicitat. Bona entrada de curs! 

Àlex Valiente
Carlos Martín

Israel Molinero
Martí Porter
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Dimarts 10 de setembre
Diada nacional de Catalunya
a les 20.30 hores, al pavelló de Can Noguera.
57è Aplec de la Sardana
Organitza: Agrupació Sardanista de la Garriga

a les 00 hores, al pavelló de Can Noguera.
Homenatge a la Senyera i ofrena floral de les entitats de 
la Garriga
Organitza: Òmnium Cultural de la Garriga amb la col·laboració de 
l’ANC la Garriga

Dimecres 11 de setembre
Diada Nacional de Catalunya
a les 8.30 hores, a la Pista núm. 1
Pujada al Turó de la Bandera
Organitza: Amics de la Senyera

a partir de les 10 hores, al davant del Caprabo
Sortida d’autocars de la Via Catalana cap a la 
Independència
Organitza: ANC-la Garriga

a les 12 hores, a la plaça del Silenci
Acte institucional. Parlaments i lectura del manifest.
Intervenció de l’escriptora Isabel-Clara Simó
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 21 hores, a la plaça de l’Església
Havaneres i rom cremat amb el grup Les veus del mar

Dijous 12 de setembre
de 17.30 a 20.30 hores, a la plaça de l’Església
Activitats dels tallers d’infants i d’adults a la plaça de 
l’Església.
Organitza: EMAD

Del 12 al 16 de setembre,
de 10 a 13 hores (dilluns també de 16 a 19.30), a l’Oficina de Català 
de la Garriga
Inscripcions als cursos de català per a adults. Torn per a 
exalumnes
Més info al tel. 93 860 59 94 i a  lagarriga@cpnl.cat

Dissabte 14 de setembre 
a les 9 hores, des del Centre de Visitants
Verema popular. Cal inscripció prèvia a 
patrimoni@ajlagarriga.cat.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 10 hores, des del Centre de Visitants
Itinerari guiat “La Garriga: Vila termal i d’estiueig”
Més info:  www.visitalagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 12 hores, al refugi antiaeri de l’estació
Visita guiada al refugi antiaeri de l’estació
Més info: www.visitalagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga

de les 12 a 00 hores, a la plaça Narcisa Freixas
Festa Relats de l’Alzina. Activitats, concerts i 
espectacles. Paella popular. 
Organitza: Associació Relats de l’Alzina

a les 21 hores, a la pista núm. 1
Celebració del 50è aniversari de la Societat de Caçadors 
de la Garriga
Organitza: Societat de Caçadors de la Garriga

Diumenge 15 de setembre
a les 11 hores, al casal de Rosanes

Visita al camp d’aviació de Rosanes
Inscripcions prèvies fins al 12 de setembre a info@visitalagarriga.cat
Organitza: ajuntaments de la Garriga, l’Ametlla i les Franqueses

Durant tot el dia, al centre del poble
Botiga al carrer
Organitza: ASIC la Garriga

Dilluns 16 de setembre
a les 20.45, a l’Auditori
2n Cicle Xerrades de Comerç. ‘Com afrontem el canvi? 
Amb optimisme total’
Entrada gratuïta.
Organitza: ASIC i Ajuntament de la Garriga

Del 17 al 27 de setembre 
de 10 a 13 i de 16 a 19.30 hores (divendres només de 10 a 13 
hores), a l’Oficina de Català de la Garriga
Torn general d’inscripcions als cursos de català per a 
adults 
Més info al tel. 93 860 59 94 i a  lagarriga@cpnl.cat

Dimecres 18 de setembre
de 17.30 a 20.30 hores, a la plaça de l’Església
Activitats dels tallers d’infants i d’adults a la plaça de 
l’Església.
Organitza: EMAD

Dijous 19 de setembre
a les 19.30 h, al restaurant Oh Tapa
Social Tapa. Trobada de Social Media.
Organitza: Grafix, Oh Tapa, Ajuntament i Celler del Ferrer.
Col·labora: 

Dijous 20 de setembre
de 16 a 21 hores, al CAP de la Garriga
‘Vine a donar sang’
Organitza: Banc de Sang i Teixits de Catalunya

Dissabte 21 de setembre
a les 10 hores, a l’Auditori
Reunió amb veïns dels Tremolencs sobre la modificació 
puntual del PGO.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 19.30 hores, a l’Auditori de l’Escola de Música
Projecció del documental Joan Sales. L’home incòmode, 
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la veritat que fa nosa, amb la presència del director 
Francesc Canosa.
Organitza: Òmnium Cultural

Diumenge 22 de setembre
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
a les 11 hores, des del passeig del Dr. Vich
Bicicletada popular
a les 12 hores, al parc dels Pinetons
Animació infantil a càrrec de Pep López i l’espectacle Ball de butxaca

Dimarts 24 de setembre
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
de 16 a 18 hores i de 18 a 20 hores, lloc per determinar
Cursos de conducció eficient.
Inscripcions gratuïtes a mromo@ajlagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga
Dimecres 25 de setembre
a les 15.15h, a Can Raspall
Xerrada “Com ens veuen els nostres clients?”
Organitza: Aprop

a les 19 hores, a la Sala de Plens
Ple Municipal
Retransmissió en directe per Ràdio Silenci.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dijous 26 de setembre 
de 17 a 19 hores, al Casal de Joves
Inici del taller de Break i Hip hop (8 sessions)
(de 16 a 17 hores, sala oberta. assaig i pràctica voluntària)

Divendres 27 de setembre
de 8.30  a 10 hores, al Passeig, davant del Casino
XXIII Rally de cotxes clàssics la Garriga-Puigcerdà
Organitza: Associació Classic Car la Garriga

Jornades Europees de Patrimoni 2013
a les 20 hores, a Can Raspall
Xerrada: “La transformació històrica del paisatge a la 
Garriga i Figaró-Montmany (1850-2010)”. A càrrec d’Enric 
Tello (UB) i Joan Marull (UAB)
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dissabte 28 de setembre 
Jornades Europees de Patrimoni 2013
a les 18 hores, des del Centre de Visitants
Presentació del nou itinerari de “La Garriga Secreta”. 
Descobreix els secrets rurals del nucli urbà de la 
Garriga amb una visita guiada. A càrrec de membres de 
l’Associació La Garriga Secreta
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Diumenge 29 de setembre
Jornades Europees de Patrimoni 2013

a les 10 hores, des del Centre de Visitants
Visita guiada al Regadiu de les Roques. Passeja per 
uns horts del segle XVIII de la mà dels pagesos que els 
conreen.  A càrrec de Jaume Oliver.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

de les 19 a les 22 hores, a la sala polivalent del Teatre de la Garriga
Jam Session- improvisació. Trobada diàleg de música i 
moviment per a tota persona interessada a participar-hi. 
Sessió conduïda per Elena Castelar – Associació Relats de l’Alzina

Dimarts 1 d’octubre
a les 21 hores, al Teatre de la Garriga
Inici del curs Danses del Món.
Inscripcions el mateix dia.
Organitza: Passaltpas

Divendres 5 d’octubre
a les 20.30, al Teatre de la Garriga
Joan Pera, Capri
Organitza: Ajuntament de la Garriga
 

Dilluns 7 d’octubre
a la tarda, a l’EMAD
Inici del curs de preparatori de la part comuna dels cicle 
formatius de grau superior
Més informació a www.emad.lagarriga.cat
 

Dimecres 9 d’octubre
a la tarda, a l’EMAD
Inici del curs de preparatori de la part específica dels cicle 
formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny
Més informació a www.emad.lagarriga.cat
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Per què un homenatge a Capri?
En Joan Capri és un patrimoni del teatre del nostre país 
que pertany ja a la memòria històrica de la nostra gent i 
del seu tarannà. Valia la pena recordar un personatge que 
va ser tan important a la nostra societat. Capri es pot con-
siderar un clàssic del nostre teatre i del nostre humor, i els 
clàssics sempre s’han de recordar i revalorar.

Què el va fer diferent?
La seva diferència consistia, paradoxalment, a ser tan 
“igual”. La gent  l’estimava i el reconeixia perquè era un 
actor que no feia “teatre”. No hi havia cap falsedat en el 
seu discurs. Deia les veritats que ningú s’atrevia a dir en 
aquells moments, des de la seva perspectiva d’home de 
carrer emprenyat, com les deia el veí de dalt o el tiet o la 
botiguera de la cantonada. La gent parlava com ell o ell 
parlava com la gent. Això el feia proper i diferent. Era un 
actor del poble per la gent del poble.

El considera el mestre de l’humor català?
El teatre català sempre ha tingut un humor molt reeixit i 
particular (Robreño, Pitarra, Lluís Elies...) però crec que 
podem considerar el Capri com a mestre del nou humor 
català sorgit després de la postguerra fins als nostres dies. 
La crítica a la societat i/o a la política, dita de la manera 
més planera possible, ens l’ha va ensenyar ell. Si mirem 
l’humor català actual, tant a la tele, com al teatre, hi veu-
rem Capri  per tots cantons. Fins i tot molts polítics actuals 
“capriegen”

Què hi posa Joan Pera al personatge de Capri?
Diuen que l’humor de gran categoria és aquell en què hi 
ha un personatge real al darrera. Això ho sabia molt bé en 
Joan Capri, que quan sortia a l’escenari la gent el reconei-
xia, sabia què li passava i, només de veure’l, ja es feia un 
fart de riure (com Charlot, Buster Keaton, Woody Allen.). 
Jo, que he estat un deixeble d’en Joan, puc mostrar al 
públic el seu humor, però no puc ni vull imitar-lo en la seva 
manera de ser, per tant utilitzo l’humor del mestre sense 

deixar de ser jo mateix. Això és difícil, però em sembla que 
ho hem aconseguit. Veureu i reconeixereu en Joan Capri 
que vau conèixer sense deixar de veure en Joan Pera, que 
probablement ja coneixeu tan bé. 

El seu humor és vigent perquè el català emprenyat   
encara existeix?
Crec que la resposta és evident: i tant. Ara, potser més 
que mai i no cal enumerar-ne les causes. Tots les sabem 
i les patim abastament. Aquesta és l’actualitat del Capri. 
Avui dia el català emprenyat faria del Capri un català uni-
versal. Val a dir, però, que els nous humoristes catalans 
s’esmercen a seguir els seus passos i val a dir, també, que 
amb molt d’èxit.

L’humor fa passar millor la crisi?
Jo diria com en Capri: ja que ens foten, almenys, que ens 
en puguem enfotre! Els catalans sempre hem estat una 
gent que sap riure de si mateixa, perquè toquem de peus 
a terra, sabem el preu i el valor de les coses: res té més 
importància que la que té realment. Això ens permet riure 
de les coses a les quals altra gent dóna un caire desme-
surat. No hi ha res ni ningú que no sigui susceptible d’un 
somriure o una rialla. Aquell català que s’estava morint, 
demana que se li presenti tota la família i llavors li diu: ” Ja 
hi sou tots?... Doncs qui hi ha a la botiga?!” La gent que 
em coneix sap prou bé que a la vida i al teatre ho he practi-
cat sempre. Jo he fet riure molta gent i n’estic molt content.

Coneix la Garriga? Què és el que més li agrada?
Fa més de quaranta anys que volto per Catalunya i podria 
dir com en Guimerà: “...aquesta terra que Déu va crear 
en primavera”. Conec la Garriga des de fa molts anys: de 
petit, els estius, les aigües, la botifarra de Dijous Gras... 
He anat a missa a la vostra l’església i he comprat postres 
a la pastisseria, però m’encanta el Passeig de les torres 
modernistes, on a l’estiu hi he fet funció sota els plata-
ners. Sóc d’aquestes contrades i la Garriga forma part dels 
meus records.

JOAN  PERA, actor
Actuarà el proper 5 d’octubre a les 20.30 hores al Teatre de la Garriga

“A l’humor català actual hi veiem Capri per tots els racons”

Joan Pera (Mataró 1948) és un dels grans actors 
i dobladors del panorama català, disposat a 
homenatjar amb Joan Pera, Capri un dels seus 
mestres: Joan Capri. L’obra vol rememorar els 
millors gags de Capri i alhora acostar aquest 
còmic als més joves. Farcits de bones crítiques, 
l’espectacle obrirà la nova temporada tardor-
hivern del Teatre de la Garriga-El Patronat. Una 
temporada que combinarà teatre i música local 
amb estrenes com la de les Divinas o el concert de 
Elliot Murphy .


