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E n  p o r t a d a

La qualitat artística dels espectacles segueix centrant 
la programació del Teatre de la Garriga, que aquest 

mes d’octubre estrena una nova temporada. Entre les prin-
cipals novetats destaca l’obra Joan Pera, Capri, en què 
Pera donarà vida a l’actor còmic més important del país; el 
concert d’Elliott Murphy, o l’actuació del cantactor Andreu 
Rifé, compositor de l’èxit musical Fil de llum, de la sèrie 
Polseres vermelles. El cor infantil d’Amics de la Unió, els 
Pastorets i els espectacles infantils completaran una car-
tellera atractiva, pensada per a tots els gustos i edats.

Companyia resident
La programació comptarà també amb l’espectacle Para-
dís!, de la Cia. Divinas, la companyia resident al Teatre 
de la Garriga des del passat mes d’abril. El Teatre s’ha 
convertit, des de fa uns mesos, en l’espai que ha escollit 
aquesta companyia professional per a les seves creacions 
i assaigs. “Per nosaltres ha estat una gran sort poder venir 
aquí, estem molt contentes. El Teatre és preciós i està molt 
ben equipat, i el tracte amb el personal de l’Ajuntament és 
fantàstic”, explica Marta Móra, una de les actrius del grup. 
La companyia Divinas, que recupera la personalitat musical 
dels trios vocals femenins de l’època daurada del swing, 

Opinió dels grups polítics

CiU: “La nova temporada del Teatre programa activitats per a tots els públics i gustos. Professionals i amateurs passaran per 
l’escenari per fer-nos gaudir del bon teatre. Un espai que requereix de l’assistència del públic per seguir endavant en aquests 
moments tan complicats per a la cultura”
Acord: “Esperem que aquest inici de temporada, amb molta varietat i qualitat, tingui molta empenta i que el públic aprofiti 
encara més abonaments i descomptes”
SI: “Esperem que la nova programació del teatre, així com d’altres propostes, facin del Patronat un espai realment aprofitat. 
Actualment, no ens podem permetre tenir equipaments infrautilitzats”
PSC: “El Teatre de la Garriga enceta nova temporada i també nova gestió del Bar. La unió ha de reforçar la cultura com a 
espai socialitzador de la Garriga. S’han de buscar eines perquè el preu de les entrades siguin assequibles per tothom”
ICV: “Ens sembla una bona iniciativa mantenir una programació d’espectacles familiars dins del programa general del teatre 
i a preu econòmic. Esperem que es consolidi i a la Garriga els nens i nenes puguin continuar compartint amb els seus pares 
i mares l’afició pel teatre”

treballa setmanalment a la sala polivalent del Patronat, on 
ha creat l’obra Paradís!, que es podrà veure a la Garriga el 
proper 30 de novembre. Una residència artística al Teatre 
suposa, per a la Garriga, l’oportunitat d’acollir una compa-
nyia professional que, com a contrapartida, participa en la 
vida cultural del municipi, on mostra la seves creacions.

Cafè del Teatre
La temporada comença just un mes després de l’obertura 
del Cafè del Teatre, que vol ser un punt de trobada i di-
namització cultural al poble. Els seus nous adjudicataris 
asseguren que volen convertir l’espai en un lloc obert a 
projectes artístics i activitats culturals.

Descomptes 
El públic té a la seva disposició un ampli ventall de promo-
cions, com són els abonaments de temporada (4 espec-
tacles per 35 euros, o 5 per 45 euros) o els descomptes 
que s’aconsegueixen amb el carnet de la Biblioteca Núria 
Albó i el Carnet Imprescindible (per a joves d’entre 14 i 26 
anys).

Més informació a www.lagarriga.cat

El Teatre de la Garriga estrena nova temporada
Joan Pera, Elliot Murphy i les Divinas, entre les propostes més destacades
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5 d’octubre, 20.30 h
Preu: 18 € platea i 16 € altres espais

Durada: 75 minuts

Joan Pera, Capri 
Teatre professional

Joan Pera, Capri és el nou show de Joan Pera, que recull alguns dels monò-
legs més coneguts del popular actor, humorista català Joan Capri (1917-2000), 
com ara El pobre González, Nàufrags, El Matrimoni, El Maniàtic, entre altres.
La ironia amable però incisiva de Joan Capri el van convertir en una caricatura 
del català urbà mitjà que va fer riure diverses generacions. Dos emblemes de 
l’humor català en un únic teatre, units en la comesa d’entretenir, divertir i fer 
que passem una bona estona en una comèdia de gran qualitat protagonitzada  
pel nostre celebrat i entranyable actor de l’escena catalana, el mític Joan Pera.

12 d’octubre, 20.30 h
Preu: 14 €

Durada:  120 minuts

Elliot Murphy. It takes a worried man 
Espectacle musical

Rocker, compositor, escriptor i poeta urbà, Elliott Murphy va irrompre de for-
ma contundent en la història del rock l’any 1973, amb la publicació de l’àlbum 
“Aquashow”, considerat un clàssic del gènere. 

 Aquest novaiorquès està considerat per la crítica internacional com un dels 
compositors de rock més cultes, intel·ligents i apassionats. Entre els seus ad-
miradors hi ha estrelles com Lou Reed, Tom Petty i Elvis Costello, i a més 
col·labora sovint amb Bruce Springsteen, amb qui manté una intensa amistat. 

 En 40 anys de carrera, Murphy ha publicat 34 àlbums. A més, ha publicat sis 
llibres i les seves novel·es i reculls de contes s’han traduït al francès, l’alemany, 
l’italià i al castellà. 

 Viu a París des del 1989 i des de fa 15 anys forma parella artística amb el virtuós guitarrista francès Olivier Durand. 
En aquesta ocasió, a més, Murphy anirà acompanyat per la resta de la seva banda al complet.

27 d’octubre , 18 h
Preu: 5 €

Durada: 45 minuts

Si n’era un somni   
Viatge per l’imaginari de Salvador Espriu
Teatre professional
Espectacle familiar

La companyia Alambiq presenta Si n’era un somni, un viatge per l’imaginari de 
Salvador Espriu on a través de les seves poesies i textos narratius vol apropar 
els infants al món de la poesia.
Dins d’un teatret de cartró, en Salom es desperta. Un nou dia a Sinera! Fet i 
fet, serà l’Ariadna qui el despertarà i mourà els fils perquè en Salom visqui una 
aventura de records, poesies i cançons.
O tot haurà estat un somni?

Entrarem dins d’un somni ple d’evocacions a Sinera. Poesies musicades i fragments teatralitzats de l’obra del poeta 
ens mostraran com la quotidianitat de la vida, viscuda o imaginada, és una font bàsica per a la creació artística.

Espectacle recomanat a partir de 6 anys. 
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Durant el mes de setembre s’ha am-
pliat la capacitat dels contenidors de 
reciclatge a zones on s’havia detec-
tat una acumulació de residus per 
falta d’espai. S’han col·locat con-
tenidors de fracció de paper més 
grans al davant de l’escola Els Pine-
tons, al passeig dels Til·lers i al car-

La Garriga engega un projecte per 
netejar i mantenir neta la llera del 

riu Congost. Durant el mes d’octubre 
es faran tasques conservació en un 
tram de llera de 1.000 metres comprès 
entre el pont del carrer de Moranta i 
el passeig del Congost (fins a l’alçada 
dels magatzems municipals). 
L’objectiu és eradicar les plantes inva-
sores (canyes, acàcies, nyàmeres...) 
de la zona, que perjudiquen les plantes 
autòctones de l’entorn. També s’apro-
fitarà per retirar residus contaminants 

rer del Horts, on també s’ha canviat 
el contenidor d’envasos. 
Finalment, s’ha instal·lat una nova 
àrea de recollida selectiva (amb 
iglús de recollida d’envasos, paper 
i, ben aviat, també de vidre) a la 
cruïlla de la carretera de Samalús i 
l’avinguda Catalunya. 

Comencen les tasques de neteja al riu
Es retiraran espècies invasores, com canyes i acàcies

Més contenidors per reciclar
Àrea de recollida selectiva a la carretera de Samalús

Dos nous carrers

La Garriga ha posat nom a dos 
carrers nous, que han passat 
a denominar-se passatge For-
nells Pla i carrer Julieta Bus-
quets. El primer es troba ubi-
cat entre el carrer Calàbria i 
el carrer Negociant, i portarà 
el nom de passatge Fornells 
Pla com a reconeixement a la 
contribució del pintor al patri-
moni pictòric de la Garriga. El 
segon carrer – al barri de Ga-
llicant- s’ha dedicat a Julieta 
Busquets, com a homenatge 
per la seva implicació i impuls 
de la vida musical i cultural 
del municipi.

Torre del Fanal

Les obres per adaptar la Torre 
del Fanal al seu nou ús com 
a espai per a les entitats co-
mençaran aquest mes d’oc-
tubre. Els treballs consistiran 
en l’adequació dels espais 
existents (pintura, fusteria, 
enguixat...) i del subminis-
trament de les instal·lacions 
necessàries. A la planta baixa 
es faran uns serveis adaptats 
per a persones amb mobilitat 
reduïda. 

Festes locals
Les festes locals del proper 
2014 se celebraran els dies  9 
de juny i 1 d’agost.  Les dates 
coincideixen amb la Segona 
Pasqua i amb el divendres de 
Festa Major, respectivament. 

i col·locar tanques en dos punts con-
crets per millorar la seguretat dels vi-
anants.
Aquest projecte de conservació del pai-
satge natural compta amb una subven-
ció del Consorci per la Defensa del Riu 
Besòs per finançar el 50% de l’actua-
ció, que té un cost total de 42.620,17 
euros. En una segona fase del projec-
te, que s’espera desenvolupar l’any vi-
nent, es passarà a reforçar els talussos 
i plantar espècies autòctones de ribe-
ra, com els salzes i els freixes. 
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Verema popular

Prop de 70 persones van parti-
cipar dissabte 14 de setembre a 
la verema popular organitzada 
en el marc del projecte La Gar-
riga Rural. La verema es va fer 
a la vinya de Miquel Fortuny, veí 
de la Garriga, a qui l’Ajuntament 
agraeix la col·laboració – a ell i a 
tota la seva família-  per fer pos-
sible aquesta activitat.
Un cop feta la verema, les per-
sones participants van gaudir 
d’un esmorzar de Pep Salsetes i 
d’una xerrada a càrrec de l’histo-
riador Jordi Llimargas. Per aca-
bar, tothom qui ho va voler va 
poder aixafar raïm i endur-se a 
casa una ampolla de most.

de Clavé a la plaça, després que la 
figura que hi havia al passeig dels 
Til·lers perdés el cap a causa d’una 
bretolada. “Per nosaltres Clavé és el 
mestre de referència, bona part de 
les peces del nostre repertori són 
seves”, explica Josep Boldú, mem-
bre de l’Aliança. La inauguració del 
monument amb què es vol home-
natjar la figura de Clavé comptarà 
també amb una audició i ballada de 
sardanes amb la Cobla Vila Olesa.

La Diada Nacional de Catalunya es 
va viure amb intensitat a la Garriga 
des de la nit de dimarts 10 de setem-
bre, amb el ja tradicional Aplec Sar-
danista i l’Homenatge a la Senyera, 
en què les diferents entitats locals van 
retre ofrena a la bandera catalana. 
L’Onze de Setembre va començar de 

bon matí, amb la pujada al turó de la 
bandera i la sortida dels autocars de 
l’ANC (amb més de 600 garriguencs) 
cap a la Via Catalana. Al migdia va 
tenir lloc a l’Auditori l’acte institucio-
nal, que aquest any va comptar amb 
la participació de l’escriptora Isabel-
Clara Simó. A l’acte, presentat per el 
regidor de Cultura Albert Benzekry i 
l’alcaldessa Meritxell Budó, van inter-
venir representants dels grups d’ICV, 
Acord i CiU. Tots ells van recalcar 
la importància històrica d’una diada 
marcada per la massiva participació 
ciutadana a la Via Catalana. Al ves-
pre, CiU la Garriga va organitzar una 
cantada d’havaneres i rom cremat a 
la plaça de l’Església, amb el grup 
Les veus del mar.

Monument a Anselm Clavé, a Can Dachs
L’escultura s’inagurarà el proper 13 d’octubre

La Garriga viu la Diada Nacional de Catalunya
L’escriptora Isabel-Clara Simó, a l’acte institucional

Dinar de la Gent Gran

El proper 6 d’octubre es farà el 
dinar del Dia Internacional de la 
Gent Gran. La festa tindrà lloc a 
14 hores al davant de l Auditori, 
on es col·locaran les taules i les 
cadires. A la tarda, el públic gau-
dirà del xou musical del Casal 
Catalunya de Castellar del Va-
llès. Les inscripcions es poden 
fer al Casal d’Avis i el preu dels 
tiquets és de 3 euros per per-
sona. El dinar l’organitzen con-
juntament els ajuntaments de la 
Garriga i Cànoves i Samalús. 

La Societat Coral l’Aliança i 
l’Ajuntament inauguraran diu-

menge 13 d’octubre a les 11.30 ho-
res el nou monument a Josep An-
selm Clavé, que s’ubicarà a la plaça 
de Can Dachs. L’escultura del com-
positor i fundador del moviment co-
ral a Catalunya ha estat patrocinada 
pel president d’honor de l’Aliança, 
Ricard Vicente. 
Fa uns mesos, la coral va proposar 
a l’Ajuntament col·locar un nou bust 
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L’Aula d’estudi, oberta

L’Aula d’Estudi del Casal segueix 
funcionant i a la disposició de tots 
aquells estudiants que en vulguin 
fer ús. L’Aula obre les seves por-
tes de dilluns a dijous a partir de 
les 9 del vespre i fins a la una de 
la matinada, i permet gaudir d’un 
espai per a fer els deures o estu-
diar. Des de la seva posada en 
marxa, són molts els joves que 
l’han fet servir, sobretot en èpo-
ca d’exàmens i també com a sala 
que completa l’oferta horària de 
la Biblioteca Núria Albó (que en-
tre setmana és oberta fins a les 
20.30 hores).
Com a novetat aquest curs el 
Casal de Joves estrena una aula 
de conversa en anglès, on poden 
apuntar-se totes aquelles per-
sones amb ganes de practicar 
l’idioma i establir conversa entre 
elles. Els grups seran reduïts i es 
trobaran els dijous al vespre. 

afronta aquesta temporada amb 
novetats i diferents sorpreses que 
s’explicaran a la festa de presenta-
ció del dia 4 d’octubre a les 20.30 
hores a l’Auditori de l’Escola de 
Música.
L’acte d’estrena de la temporada 
2013-2014 tindrà, com a convidats, 
l’equip del programa Fricandó ma-
tiner, de Rac 105. Amb ells, el pú-
blic coneixerà la dinàmica del pro-
grama, de quina manera treballen 
i com van ser els seu inicis en el 
món de la ràdio. 
A la festa de presentació 
s’exposaran els reptes i les nove-
tats de l’emissora municipal Ràdio 
Silenci de cara a aquest nou curs 
i es presentaran els quatre progra-
mes nous d’aquesta temporada. 
A continuació, serà el moment de 
conèixer el membres de Fricandó 
matiner i, finalment, el públic gau-
dirà d’un torn obert per fer pregun-
tes als convidats. 

Seguint endavant amb la línia per 
fomentar l’ocupació juvenil i do-
tar de recursos als nois i noies, 
l’Ajuntament engega un nou pro-
grama de formació que perme-
trà als joves especialitzar-se en 
l’atenció al públic. Amb el Curs 
d’Atenció al Públic, que es farà 
els dimarts al Casal, els alumnes 
adquiriran coneixements i habili-
tats per treballar en aquest sec-
tor i, a més, tindran l’oportunitat 
d’adquirir experiència a través de 

pràctiques a diferents botigues de 
la Garriga. 
L’activitat arriba després de la 
bona rebuda que han tingut, re-
centment, els cursos de cangurs 
o cambrers. La programació de 
Joventut per aquesta tardor tam-
bé inclou el curs de premonitors 
de lleure, amb sessions teòriques 
a càrrec de personal expert (po-
nents de l’Oficina Jove del Vallès 
Oriental, l’agrupament escolta, 
l’escola bressol i del programa 
C17) i pràctiques al Parc de Nadal 
de Granollers.  Altres activitats 
són el taller d’iniciació al teatre 
musical, el de hip hop comercial 
i el de batucada, el curs de tècni-
ques d’estudi o el Túnel del Terror 
que es farà el proper 31 d’octu-
bre. Més informació al Casal de 
Joves i Punt d’Informació Juvenil 
(93 871 82 21).

Arrenca la 6a temporada de Ràdio Silenci
L’equip de Fricandó matiner apadrinarà l’acte de presentació

Curs d’Atenció al Públic per a joves
Inclou pràctiques a comerços de la Garriga

Patges reials

Els nois i noies de la Garriga que 
vulguin participar a la cavalcada 
de Reis i fer de patges són a 
temps d’apuntar-se a l’Ajunta-
ment. Només cal que s’adrecin a 
l’Àrea de Participació o enviïn un 
correu a participacio@ajlagarri-
ga.cat amb les seves dades de 
contacte. Durant la Nit de Reis, 
els voluntaris acompanyaran 
Ses Majestats i repartiran som-
riures i caramels per a tothom.

El passat 30 de setembre Ràdio 
Silenci va començar la seva 

6a temporada. L’emissora, conso-
lidada dins de la vida garriguenca, 
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Coincidint amb l’inici del curs escolar, 
l’Ajuntament inicia una campanya 

per acabar amb els hàbits incívics dels 
conductors al voltant dels centres esco-
lars del municipi.  Darrerament, a la Gar-
riga, s’ha registrat un creixent nombre de 
casos d’incivisme relacionats amb l’esta-
cionament de vehicles a llocs on no es 
pot aparcar. Així, s’ha detectat que, du-
rant les hores d’entrada i sortida a esco-
les i instituts, hi ha famílies que deixen el 
cotxe en doble fila, ocupant les places re-
servades per a minusvàlids, les voreres i 

Més civisme al voltant dels centres escolars
Campanya per acabar amb l’estacionament indegut a les hores puntes

fins i tot els carrils bici. 

Respectar la senyalització
Amb aquesta campanya es vol fomentar 
la responsabilitat i millorar la mobilitat, 
que en aquests punts del poble es veu 
molt afectada durant les hores d’entrada 
i sortida als centres. En aquest sentit, es 
recorda que no respectar la senyalització 
de la via pública suposa l’incompliment 
de les normes bàsiques de convivència, 
fet que genera dificultats i repercuteix en 
el benestar del conjunt de la població.

Conscienciar la població
La Policia Local treballa, tot l’any, per 
conscienciar i sensibilitzar la ciutadania 
sobre la importància de respectar les nor-
mes de circulació i millorar la convivència 
entre veïns. Així, per exemple, col·labora 
en l’educació viària dels alumnes del po-
ble i també en activitats pedagògiques, 
com les que inclou la Setmana de la Mo-
bilitat Sostenible i Segura. 
Un dels objectius d’aquest curs és vetllar 
per reduir els casos d’incivisme al voltant 
dels centres escolars, tot conscienciant 
els conductors de l’obligació i la neces-
sitat de respectar la senyalització. El que 
es busca és que els conductors siguin 
conscients de les conseqüències que po-
den tenir les conductes incíviques. 
Per garantir el respecte i el bon ús de l’es-
pai públic, el Consistori disposa d’orde-
nances reguladores que permeten san-
cionar aquelles persones que no respec-
ten la senyalització existent. Per això, a 
més de conscienciar els conductors dels 
problemes que provoquen les conductes 
incíviques, es sancionaran aquells vehi-
cles que es trobin mal estacionats.

Aparcar en doble fila

Aparcar en zona 
de minusvàlids

Envair el carril bici

Aparcar sobre la 
vorera o en passos 

de vianants

Principals conductes incíviques

Dificulta la mobilitat al municipi, 
provoca problemes de trànsit 

Impedeix l’accés al centre a 
persones amb mobilitat reduïda

Dificulta la mobilitat al municipi 
i disminueix la seguretat, ja que 
les bicicletes ocupen voreres i 
espais per a vianants

Dificulta la mobilitat
dels vianants

Conseqüències
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Espai per a gossos

Durant el mes d’octubre s’instal-
larà al parc de la Sínia una zona 
d’esbarjo per a gossos. L’objec-
tiu d’aquest espai és definir un 
espai tancat al centre del muni-
cipi on els propietaris de gossos 
podran deixar les seves masco-
tes perquè puguin córrer i so-
cialitzar-se amb altres animals. 
Aquest espai, però, disposarà 
d’unes mínimes normes d’ús,  
com ara l’obligació de recollir 
els excrements dels gossos i de 
dipositar-los en una paperera. 
L’Ajuntament prendrà les mesu-
res de manteniment pertinents 
perquè aquest espai no suposi 
en cap moment un risc per a la 
salubritat de la zona.

Seguint amb la campanya per man-
tenir neta la via pública, l’Ajunta-

ment recorda a la ciutadania l’obligació 
de recollir els excrements dels seus 
animals.
de companyia. La presència d’aquests 
excrements als espais públics no és un 
simple origen d’incomoditat sinó que 
suposa un risc evident per la salubritat 
d’alguns punts del municipi.

Amb l’objectiu de fomentar bons hà-
bits entre usuaris de bicicletes i pati-
nets, conductors de vehicles i també 
vianants, el Consell d’Infants de la 
Garriga va engegar el curs passat 
una campanya dedicada al bicivisme. 
A través de sessions de treball, els 
nens i nenes van detectar algunes de 
les principals problemàtiques al po-
ble, com són els cotxes que aparquen 
al carril bici, els que toquen el clàxon 
en vies de preferència pels ciclistes, 
bicicletes que van contra direcció o 
patinaries que circulen per les vore-
res.  Des del Consell d’Infants es va 

Aquestes accions incíviques - que vul-
neren els preceptes de l’ordenança 
municipal núm. G04 reguladora de la 
tinença d’animals domèstics de com-
panyia (art.17)- estan tipificades com a 
infraccions greus i poden ser sanciona-
des amb una multa de 100 a 500 euros. 
Amb la ferma intenció de tallar d’arrel 
aquesta mala praxis i corregir aquesta 
tendència, l’Ajuntament durà a terme di-

fer una enquesta sobre els hàbits de 
mobilitat d’alumnes, familiars, mes-
tres i ciutadania en general i es van 
proposar accions per sensibilitzar a la 
població. 
Una de les accions va ser la publica-
ció d’un tríptic informatiu amb consells 
de circulació per a vianants, ciclistes, 
patinaries i conductors de vehicles 
motoritzats. El fulletó es pot trobar al 
web municipal i a l’Ajuntament. Així 
mateix, al juliol es va organitzar un 
circuit d’educació viària per a totes les 
edats i una gimcana d’habilitat per a 
patinets i bicicletes.

Prou excrements de gossos a la via pública
Sancions d’entre 100 i 500 euros a les persones que cometin infraccions

Resultats de la campanya de bicivisme
El Consell d’Infants fomenta la circulació responsable

versos controls, sancionant els propie-
taris d’animals que cometin infraccions.
Segons la normativa, les persones que 
duen un gos pel carrer han d’adoptar 
les mesures necessàries perquè no 
embruti amb deposicions les voravies,
les zones de vianants, els parcs i, en 
general, qualsevol espai destinat al
trànsit de vianants. Així, les persones 
que tenen una mascota són les respon-
sables de recollir els excrements dels 
animals i dipositar-los en papereres o 
contenidors d’escombraries. 
En aquest sentit, s’han detectat casos 
de propietaris que deixen sortir els 
animals sols de casa perquè facin les 
seves necessitats (tot embrutant la via 
pública) i tornin pel seu compte. Da-
vant aquestes situacions, l’Ajuntament 
procedirà a recollir l’animal que transiti 
sense propietari (fet que està prohibit 
pel Decret 2/2008, de protecció dels 
animals) i el durà a una protectora fins 
que la persona responsable el passi a 
recollir.
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N o t í c i e s

Medalles centenàries

L’Asil Hospital de la Garriga va 
acollir el 13 de setembre la cele-
bració dels 100 anys de la resident 
Anna Castells Altariba i del també 
resident Amadeu Benedicto Mas, 
que el passat agost va arribar als 
105 anys d’edat.
Tots dos garriguencs van rebre 
la medalla commemorativa de la 
Generalitat de Catalunya. L’alcal-
dessa, Meritxell Budó, va felicitar 
els homenatjats, a qui va fer en-
trega d’un ram de flors en nom de 
l’Ajuntament.

emocions.     
El grup contraresta el sentiment de so-
ledat, aporta reconeixement, enforteix 
per poder posicionar-se davant una ma-
teixa i els altres, és on es poden com-
partir experiències, trobar comprensió i 
donar i rebre ajuda emocional. Les ses-
sions són setmanals, duren 90 minuts i 
es contemplen com una eina de conti-
nuïtat del treball individual iniciat.
El servei de psicologia s’adreça a do-
nes del municipi, derivades pel perso-
nal tècnic de Serveis Socials, que per 
les seves circumstàncies sociofamiliars, 
requereixen una atenció especialitzada.

La Botiga al Carrer va tornar a omplir 
de públic el centre del poble el passat 
15 de setembre, i més de 50 comer-
ços van sortir a mostrar els seus pro-
ductes i serveis. Al final de la jornada, 
la valoració dels participants era del 
tot positiva i es mostraven satisfets 
perquè “tot i el mal temps” la gent ha-

via respòs i no havia faltat a una cita 
cada any més consolidada. 
A més de funcionar com un aparador 
del comerç local, l’ASIC també bus-
ca amb aquesta activitat posar en 
contacte comerciants i clients, que 
gràcies a la Botiga al Carrer poden 
conèixer de primera mà bona part de 
l’oferta local. 
Les activitats paral·leles a l’esdeveni-
ment  també van funcionar i tant les 
actuacions de les escoles de dansa 
com els tallers infantils van tenir una 
molt bona acollida. Finalment, els 
comerciants van oferir una actuació 
solidària, amb què van aconseguir 
recaptar prop de 600 euros pel Banc 
d’Aliments de Càritas.

Grup d’enfortiment personal per a dones
Usuàries de Serveis Socials reben suport psicoterapèutic

La Botiga al Carrer, plena a vessar
Els comerciants recapten 600 € per al Banc d’Aliments

Més visitants
El Centre de Visitants ha rebut 
aquest estiu un total de 200 visi-
tes, un 125% més respecte a l’any 
passat. Les xifres, registrades 
entre els mesos de juliol i agost, 
posen de manifest la consolidació 
d’aquest equipament i de la seva 
oferta turística i patrimonial, que 
compta amb nous itineraris i millo-
res en la senyalització. 
A finals d’aquest any es preve-
uen aplicar, a més, millores en la 
gestió del Centre, que comptarà 
també amb una ampliació dels 
seus horaris d’obertura. Aquests 
canvis han de facilitar una millor 
visibilització de l’oferta turística i 
patrimonial garriguenca i situar-la 
definitivament dins el mercat. Així 
mateix, s’ha de potenciar el lligam 
de l’oferta creada i desenvolupa-
da per l’Ajuntament amb l’àmplia 
oferta de serveis privada del mu-
nicipi, de manera que l’impacte i la 
repercussió del turisme tinguin un 
efecte multiplicador al poble.

Una desena de dones de la Garriga 
participen, des de fa uns mesos, 

a un grup de suport psicoterapèutic 
creat, des de Serveis Socials, per aten-
dre usuàries del servei de psicologia del 
Punt d’Assessorament per a Dones sobre 
Igualtat d’Oportunitats (PADI). Incorpo-
rant la perspectiva de gènere, l’objectiu 
d’aquest grup és aconseguir la capacita-
ció i l’enfortiment personal de les partici-
pants, tot augmentant la seva autoestima 
i l’autoconfiança, millorant les habilitats 
socials i el comportament assertiu, i apor-
tant un espai de contenció emocional on 
també es treballa a través del cos i les 
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Skate park

El projecte del nou skate park se-
gueix avançant. Durant el mes 
d’octubre es concretarà el projecte 
i, a través de noves reunions amb 
el grup de treball creat, s’acabaran 
de definir les característiques de 
la instal·lació. La ubicació de l’ska-
te park serà, finalment, a la zona 
esportiva de Can Noguera, just al 
costat de les Piscines, fet que per-
metrà centrar l’activitat esportiva 
del municipi en una mateixa àrea. 

Espectacle eqüestre
La unitat muntada de la Policia Lo-
cal, amb l’associació Tres Tombs, 
organitza un espectacle eqüestre 
en benefici de l’Obra Social Sant 
Joan de Déu. Amb el missatge 
“Muntem junts per una causa: 
la lluita contra el càncer infantil”, 
campions de diferents disciplines 
eqüestres faran una demostra-
ció a la plaça dels Tres Tombs el 
proper 5 d’octubre a les 17 hores. 
L’espectacle comptarà també amb 
l’actuació de Lorena Ruiz, excon-
cursant del programa La Voz. 

quet fixes i dues porteries, que es podran 
moure segons les necessitats de cada 
entrenament. 
La cobertura de la pista de Ca n’Illa la 
Garriga compta amb subvencions de la 
Diputació de Barcelona (65.000 euros) i 
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Cata-
lunya (148.000 euros). L’Ajuntament as-
sumeix el 5% del cost de l’actuació. 
Un cop acabades les obres, la pista aco-
llirà els entrenaments de les entitats es-
portives i dels centres escolars propers 
durant la setmana i s’obrirà al públic ge-
neral durant el cap de setmana.

La Garriga va inaugurar dissab-
te 14 de setembre l’ampliació 
del rocòdrom de Can Violí, tot 
coincidint amb els 25è aniver-
sari de la seva creació. Fins 
ara el rocòdrom comptava amb 
dues zones d’escalada: un boul-
der desplomable de 4x4 i una 
zona d’escalada amb corda de 
8,80 metres d’alçada. Amb l’am-
pliació, s’ha creat una nova su-
perfície escalable de 45 metres 
quadrats amb un desplom fix de 
30º.
Actualment, una seixantena de 
persones utilitzen el rocòdrom 
municipal amb regularitat. Per 
fer-ne ús cal estar federat a la 
Federació d’Entitats Excursi-
onistes de Catalunya (FEEC) i 
ser soci del CEG. 

Inici del cobriment de la pista de Ca n’Illa
Els treballs van començar el passat 25 de setembre

Inaugurat el rocòdrom de Can Violí
S’ha creat una nova superfície escalable de 45 m2

Bus N-72

L’Ajuntament recorda que la Gar-
riga disposa d’un servei de bus 
nocturn que connecta el poble 
amb la ciutat de Barcelona. Es 
tracta del bus N-72, que cada nit 
enllaça el municipi amb la ciutat 
i que, a més, també fa parades 
a Montmeló, Montornès, Grano-
llers i les Franqueses. La parada 
del bus N-72 es troba a la carre-
tera Nova (a l’alçada del carrer 
Satèl·lits). Els horaris es poden 
consultar a www.sagales.com.

Les obres per al cobriment de la pis-
ta poliesportiva de Ca n’Illa van co-

mençar el passat dimecres 25 de setem-
bre i s’espera que finalitzin de cara al final 
d’any. En els propers dies, s’enderrocarà 
la tanca perimetral que envolta la pista, 
es retiraran els fanals de l’espai (que es 
cediran a l’institut Manuel Blancafort), 
es construiran els fonaments dels pilars 
que sustentaran la coberta i s’ampliarà el 
terreny de joc, amb una solera de formi-
gó. En una segona fase, caldrà col·locar 
la coberta i l’equipament esportiu, que 
constarà de 3 jocs de cistelles de bàs-
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E l  C o n s i s t o r i

Inversió a Rodalies

Amb el retorn a la rutina també 
es fa més evident que mai el 
desastre de les inversions a Ro-
dalies que patim els que encara 
fem un ús regular del tren, contra 
vent, retards, esperes inaguanta-
bles i inacabables i el menyspreu 
més absolut a la informació als 
clients. 
Rodalies pateix d’un mal servei 
crònic, difícilment superable si no 
s’hi inverteix amb força, tant en la 
modernització del servei, com en 
la imprescindible inversió en la 
infraestructura, vies i catenària.  
Des d’Acord ens preocupa que 
es vinculi aquesta necessària 
inversió a uns hipotètics jocs 
olímpics al Pirineu i Barcelona, 
que segons afirmen les autori-
tats barcelonines, hauria de per-
metre desdoblar per fi la línia 
de rodalies fins al menys a Vic 
i millorar-ne la prestació fins a 
la Cerdanya.  Nosaltres des de 
la vivència i estudi del territori 
creiem que el desdoblament i la 
millora de la via s’ha de fer tant 
si com no, tant amb jocs olímpics 
com sense jocs olímpics, i no es 
pot demorar més. Que feliços se-
ríem si no sabéssim que l’estat 
espanyol ha decidit no només no 
destinar cap pressupost a aques-
ta inversió, sinó reduir un 25% 
la inversió en infraestructures. 
Encara ens preguntaran perquè 
som independentistes. 
I ja que hi som, aprofitem: perquè 
no pensar en un desdoblament 
que permeti superar aquesta 
rasa que divideix el poble en dos 
i ens fa tan difícil la mobilitat? 
Ara és un bon moment per posar-
nos-hi, però seriosament, amb 
diners sobre la taula i projectes 
que tinguin en compte la ciutada-
nia de la Garriga, del Vallès i de 
l’Osona. Amb la nova república 
que construïm que arribi un tren 
digne i de qualitat. Ens ho merei-
xem.

A la darrera setmana de setembre s’han 
iniciat les obres per a ampliar i cobrir l’ 
espai esportiu i polivalent de la pista de 
Ca n’Illa. Obra finançada en un 95% per 
les administracions públiques catala-
nes i que té previst un termini d’execu-
ció d’unes 10 setmanes.  Aquesta nova 
instal·lació esportiva ens obre un espec-
tacular ventall de possibilitats per al seu 
ús. Per una banda permetrà oferir a les 
entitats esportives un espai més per a 
dur a terme les seves activitats diàries 
i descongestionar els poliesportius, en 
aquests moments totalment saturats i 
que no deixaven créixer més al clubs per 
manca d’ espai.  D’altra banda, les esco-
les del voltant en horari escolar podran 
utilitzar aquest espai per dur-hi a terme la 
seva activitat física sense risc que aques-
ta s’hagi d’anul·lar per mal temps i les 
AMPES podran utilitzar-la també en les 
seves activitats extraescolars. També cal 
deixar clar que durant els caps de setma-
na romandrà oberta a la ciutadania com 
a espai d’ us lúdicesportiu perquè pugui 
gaudir d’una zona esportiva  que cons-
tarà de tres camps transversals i un de 
central.
Però un dels seves principals funcions 
també serà encabir-hi actes culturals 
com concerts, festes de barri, celebraci-
ons i commemoracions d’ entitats i festes 
i actes dels centres escolars dels voltants. 
Per tant, estem davant d’ una instal·lació 
totalment polivalent i que podrà albergar 
tot tipus d’ esdeveniments ja siguin de 
caire esportiu , cultural o participatiu.
Aquest mes de setembre també hem 
gaudit de la celebració del 25 anys del 
rocòdrom de Can Violí. I s’ha celebrat de 
la millor manera possible inaugurant una 
ampliació d’aquest rocòdrom que està 
fent les delícies dels usuaris. Aquesta 
instal·lació gestionada pel Centre Ex-
cursionista Garriguenc està aconseguint 
que cada vegada hi hagi més afeccionats 
a aquest trepidant esport. 
Per finalitzar aquesta radiografia de no-
ves instal·lacions dutes a terme dins 
aquesta legislatura, aprofitem per con-
firmar que abans que acabi aquest any 
tindrem nou Skate Park que es situarà al 
solar que hi ha just als costat de la piscina 
municipal descoberta. Aquest nou Skate 
Park situat molt més a prop del centre 
neuràlgic del nostre poble serà la cirereta 
d’ una zona esportiva municipal que s’ ha 
convertit en emblema del nostre estimat 
poble.

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

Jordi Perales,
Albert Benzekry i Neus Marrodan

Aquest és l’espai d’El Garric 
dedicat als grups polítics muni-
cipals.

El tema d’aquesta secció és lliu-
re i cada grup escriu sobre allò 
que considera interessant com-
partir amb la ciutadania.

Aquestes pàgines, doncs, són 
també un reflex de l’actualitat 
política, social i cultural de la 
Garriga. 
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La impotència dels regidors i la Sati
Ahir a la nit vam tenir un ple com molts altres 
pel que fa a l’ordre del dia. Es van aprovar 
unes quantes qüestions d’àmbit molt local 
(Reglament de Bicicletes, autoritzar a la 
Diputació a cobrar l’escola bressol als pa-
res, etc.) i unes altres de caire més polític 
(adopcions a Rússia, Vaga ensenyament 
Balears, etc.). Una d’aquestes mocions “po-
lítiques” era la que, per iniciativa del PSC, 
vam presentar tots els grups en suport als 
treballadors de la Sati, ara que s’enfronten 
a un futur molt incert amb la possible adjudi-
cació judicial de l’empresa a algun inversor 
que acabarà amb l’acomiadament d’uns 
150-200 treballadors i, segurament, amb el 
tancament de l’empresa per posteriorment 
acabar fent alguna operació immobiliària on 
hi sortiran guanyant els de sempre.
Va ser al final del ple, durant les preguntes 
del públic, quan es van aixecar dos treba-
lladors de la Sati. Un del comitè d’empre-
sa que ens va plasmar la trista realitat del 
treballadors davant la situació que els hi ve 
al damunt i l’altre, un treballador sense ads-
cripció política ni sindical, que parlava en el 
seu propi nom. Va fer una intervenció molt 
emotiva i molt colpidora, un relat d’un home 
DESESPERAT. Va dir veritats com a punys. 
A nosaltres ens  va afectar i ens  va deixar 
una sensació d’impotència grandiosa i molt 
trista. NO podem fer res per ells. Així és la 
democràcia que tenim.
Actualment tenim un Parlament de Fireta 
que està subordinat a las Cortes Españolas 
i a la justícia sectària del Tribunal Constituci-
onal, però els ajuntaments, com ara el nos-
tre, encara tenim menys poder,  tant minse 
que, en casos tant greus com el de la Sati, 
poc, molt poc, podem fer. Moltes paraules 
de recolzament, moltes bones intencions, 
però això no farà que aquestes persones 
salvin el seu lloc de treball ni que salvin el 
seu futur. IMPOTÈNCIA. I quan el treba-
llador en qüestió ens retreu que parlem de 
Rússia o de Balears i que no siguem capa-
ços de trobar solució a un greu problema del 
poble, és quan es demostra que hem de fer 
foc nou. És en aquest moment quan tots, 
els que tenen el problema i els que no el 
podem arreglar, hem de dir prou i ens hem 
de mobilitzar per canviar el sistema. Jo vo-
taré que SI a la independència perquè sóc i 
em sento català abans que res, però també 
perquè espero que un cop siguem lliures 
sapiguem fer net i fem un sistema realment 
democràtic, amb democràcia participativa i 
amb polítics al servei del poble, no com ara 
que estan al servei dels partits polítics, dels 
bancs i dels poders econòmics. 
Com més dies passem sota el poder d’Es-
panya, i per tant no puguem gestionar els 
nostres propis recursos econòmics, més 
empreses catalanes tancaran. També per la 
SATI tenim pressa.

El futur empresarial de la Garriga 
està patint un present greu. Si fa 
pocs anys va començar a desa-
parèixer el clúster del moble que 
ha fet que el polígon de la Garriga 
pateixi una minoració de l’activitat 
greu i fa un any vam viure com un 
dels centres termals de la Garri-
ga també es veia obligat a tancar 
les seves portes, ara és l’empre-
sa Sati que veurà reduïda la seva 
plantilla de forma dràstica. 
En cap dels casos els polítics lo-
cals hem estat hàbils i ens hem 
avançat a aquestes possibilitats 
el que fa que moltes famílies gar-
riguenques vegin reduïdes les se-
ves fonts d’ingressos. Això queda 
agreujat si veiem que les persones 
que queden afectades en aquest 
sentit són persones en un clar risc 
de vulnerabilitat a nivell laboral. 
Ara hem de ser capaços de po-
sar-nos al costat dels treballadors 
i treballadores que en les darre-
res setmanes viuran una lluita per 
intentar no perdre el seu lloc de 
treball dissenyant un pla d’asses-
sorament a nivell jurídic. L’Ajun-
tament de la Garriga ha d’encap-
çalar les reivindicacions d’aquests 
treballadors i recolzar-los davant 
de possibles iniciatives en aquest 
sentit. 
Després de 5 anys d’aguantar 
amb retallades importants de 
sous, ERO’s continus... ha arribat 
un moment que han vist que la si-
tuació és insostenible. I és deure 
nostre, perquè així ens vam com-
prometre quan vam ser escollits 
representants municipals, defen-
sar els seus drets. 

Sati És la Garriga.

La Sati
Diuen els diversos portaveus del govern 
central que ja estem sortint de la crisi, que 
s’ha acabat la recessió i que ben aviat es 
crearan llocs de treball. Amb menys rotun-
ditat, també diversos responsables del go-
vern català ho han insinuat. Des del grup 
municipal d’ICV a la Garriga som molt es-
cèptics respecte d’aquestes agosarades 
afirmacions, perquè, ara i aquí, constatem 
que segueix l’empobriment de les clas-
ses mitjanes. Potser donen per acabada 
aquesta etapa de l’espoli ultraliberal que 
pateixen els treballadors a benefici d’uns 
pocs? Potser constaten que, de moment, 
ja està bé d’escanyar els més febles, que 
ja no queda més suc per esprémer?. Però 
nosaltres escoltem i patim cada dia que els 
joves han d’emigrar, que la sanitat i l’edu-
cació públiques es precaritzen dia a dia, 
que les condicions per accedir a prestaci-
ons socials i a les pensions s’endureixen, 
que les llistes d’aturats s’incrementen, que 
moltes empreses es veuen obligades al 
tancament i d’altres escometen reestruc-
turacions dures que signifiquen menys 
ocupació i més problemes per a moltes 
famílies treballadores.
Malauradament, tot sembla indicar que, 
al nostre poble, un nou episodi de pèrdua 
massiva de llocs de treball és a punt de 
colpejar-nos. La Sati, principal font labo-
ral de la Garriga, és a punt d’entomar un 
canvi de model que pot significar un dra-
ma per a un elevat nombre de famílies, 
amb l’agreujant que moltes de les per-
sones afectades, per una qüestió d’edat,  
tindran encara més difícil trobar una altra 
feina.
Des d’aquí volem solidaritzar-nos amb 
tots els treballadors i treballadores afec-
tats, i posar-nos a la seva disposició per 
ajudar-los en la mesura de les nostres 
modestes possibilitats polítiques, i es-
tem segurs que aquesta disponibilitat 
d’ICV de la Garriga la podem fer exten-
siva a tots els nivells: ICV comarcal, ICV 
al Parlament de Catalunya i, si convé, 
ICV al Congrés dels diputats espanyol. 
Igualment, volem que tinguin la certesa 
de la nostra solidaritat ciutadana sense 
necessitat de més sigles: senzillament, 
aquella que es dóna entre veïns quan ho 
necessiten.

Josep Oliveras
Xavier Bernaldo

Àlex Valiente
Carlos Martín

Israel Molinero
Martí Porter
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l ’ A g e n d a

Dimarts 1 d’octubre
a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga-el Patronat de la Garriga
Sessió inaugural del curs de la FUMH. Conferència del Dr. Xavier 
Castellsagué (Institut Català d’Oncologia). La incidència en el càncer 
del virus del papil·loma humà. Estat de la qüestió.  Homenatge de reco-
neixement al Dr. Artur Domínguez. Actuació Musical. Entrada lliure.  
Organitza: FUMH

a les 21 h, al Teatre de la Garriga
Inici del curs Danses del Món. Inscripcions el mateix dia.
Organitza: Passaltpas

Dimecres 2 d’octubre
a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Story Time. Hora del Conte en anglès! “Goldilocks and the three be-
ars”, a càrrec de Cambridge School.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dijous 3 d’octubre:
a les 19 h, al Casal de Joves
Iniciació al Teatre Musical. Des de High School Musical fins a Grease
Preu: 26 € / 21 € (amb el carnet del casal)
Organitza: Casal de Joves

Divendres 4 d’octubre
A les 18.30 h, al Casal de Joves
Entrega del premis del Concurs: “Fotos de mur del Face”
Penja la foto que més t’agradi d’aquest estiu
Organitza: Casal de Joves

a les 19.30 h, a l’inici del Passeig
Entrenament amb Jaume Leiva
Organitza: Les Tortugues 

a les 20.30h a l’Auditori de l’Escola de Música 
Presentació de la temporada 2013-2014 de Ràdio Silenci amb  
l’equip del “Fricandó Matiner”
Organitza: Ràdio Silenci i ARS

Dissabte 5 d’octubre
a les 12 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte: “Contes despistats”, a càrrec d’Alícia Molina. 
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 17 h, a la plaça dels Tres Tombs
Espectacle eqüestre amb els millots genets de Catalunya per re-
collir diners per a l’Obra Social de Sant Joan de Déu. Actuació de 
Lorena, de la Voz. Entrada lliure
Organitza: Unitat Muntada de la Policia Local, Assoc. Els Tres Tombs i 
Ajuntament de la Garriga

a les 20.30 h, al Teatre de la Garriga
Joan Pera, Capri  
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Diumenge 6 octubre
a les 8 h, des del Consorci del Moble
Diada Social a Sant Cristòfol de Monteugues
 9:30 h esmorzar de germanor a l’esplanada de l’ermita, tothom hi és 
convidat. Tot seguit,    ballada de sardanes amb la coble Canigó.
11 h concert a càrrec de la coral Ariadna, a l’interior de l’ermita
Organitza: CEG

a les 9 h, a la plaça dels Tres Tombs
VII Lliga Intercomarcal d’Enganxes Amateur Concurs de carruatges. 
Organitza: Assoc. Els Tres Tombs 

a les 14 h A l’Auditori
Dinar del Dia Internacional de la Gent Gran. 
Xou Musical del Casal Catalunya de Castellar del Vallès (A les 18h. 
a l’Esplai)
Inscripcions al Casal d’Avis (Places limitades) (matins de 10:30 a 
12:30h i tardes de  15 a 19h) Preu: 3€ 
Organitza: Ajuntament de la Garriga i de Cànoves i Samalús

a les 17 h  al Cafè del Teatre
Inici cicle de xerrades: “Aproximació a la història del Catalanisme 
polític” a càrrec de  Marcel Taló amb “Una visió del inici del catala-
nisme polític”
Organitza: Cafè del Teatre

Dimarts 8 d’octubre:
a les 18 h, al Casal de Joves
Inici del curs d’Atenció al Públic (Botigues). Pràctiques a diferents 
botigues de la Garriga
Organitza: Casal de joves

a les 18,30h al Teatre de la Garriga 
Conferència: “Nosaltres els catalans” a càrrec de Víctor Alexandre 
Entrada lliure.
Organitza: FUMH i Òmnium Cultural.  

Dijous 10 d’octubre
a les 18.30 h, al Casal de Joves
Inici del curs Fem un grup de BATUCADA!
Organitza: Casal de joves

Divendres 11 d’octubre
a les 18 h, al Casal de Joves
Torneig ping pong
Organitza: Casal de joves

a les 19 h al Cafè del Teatre
Segona sessió de “Aproximació a la història del Catalanisme polí-
tic” a càrrec de  Francisco Fernàndez de Paula amb “La Catalunya 
obrera i apàtrida del s.XIX. Una tradició oblidada?”
Organitza: Cafè del Teatre

Dissabte 12 d’octubre
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

a les 20.30 h, al Teatre de la Garriga
Elliot Murphy
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Diumenge 13 d’octubre
a les 11 hores, al casal de Rosanes
Visita al camp d’aviació de Rosanes
Inscripcions prèvies a info@visitalagarriga.cat
Organitza: ajuntaments de la Garriga, l’Ametlla i les Franqueses

a les 11.30 h , a la plaça Can Dachs
Inauguració del monument a Anselm Clavé i audició de sardanes 
amb la cobla Vila d’Olesa
Organitza: Societat Coral l’Aliança

Dimecres 16 d’octubre
a les 19.30h, a la Biblioteca Núria Albó
Club de lectura: Cicle de novel·la policíaca espanyola. Parlarem 
del llibre Días contados, de Juan Madrid.  Sessió moderada per Rosa 
Solé. 
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 16 h, al Casal de Joves
Inici del curs de tècniques d’estudi (comentari de text, mapes con-
ceptuals, resums...)
Organitza: Casal de Joves
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Dijous 17 d’octubre
a les 20h, a la Biblioteca Núria Albó
Presentació de llibre: Un rèquiem pel catanyol, de Jordi Sedó. La 
presentació anirà a càrrec de la Isabel-Clara Simó i del propi Jordi Sedó.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres 18 d’octubre
a les 19 h al Cafè del Teatre
Tercera sessió d’“Aproximació a la història del Catalanisme polític”. 
A càrrec de  Cristian Ferrer Gonzàlez amb “Catalanisme nacional i de 
classe: Continuïtats i ruptures entre la Guerra Civil i la fi de la Dictadura”
Organitza: Cafè del Teatre

a les 19h,  a Can Ramos 
Cicle sopars amb història: conferència a càrrec de Santi Cucure-
lla i  tast de menges de l’època a càrrec d’en Pep Salsetes. Preu: 
17€  Tema:  La industrialització de Catalunya, canvis demogràfics i 
moviment obrer. . Informació a Can Raspall o al 93.860.50.60
Organitza: FUMH

a les 21 h, a la plaça de l’Església
Observació de la lluna. Vine i observa la lluna en directe amb una 
pantalla gegant!
Organitza: Casal de Joves

Dissabte 19 d’octubre
a les 10 h, al Teatre de la Garriga
Consell Nacional de la JSC
Organitza: PSC la Garriga

al migdia
Celebració del 30è aniversari de la Penya barcelonista de la Garriga. 
Dinar pels socis i sòcies al gimnàs de l’escola Giroi.
Organitza: Penya Barcelonista de la Garriga

a les 19.30 h, a la Fundació Maurí
Presentació del llibre El clauer (claus sobre la independència de Cata-
lunya), amb Francesc Marc Álvaro, periodista, escriptor i assagista polític. 
Organitza: Òmnium Cultural

Diumenge 20 d’octubre
a les 10 h, des del Passeig
Caminada Popular per celebrar el  Dia Mundial de la Salut Mental. 
Esmorzar popular i actuació musical
Organitza El Far amb la col·laboració del Centre Excursionista

a les 14h, al carrer Nadal
Dinar de germanor del barri de la Mercè. Inscripcions fins al 10 
d’octubre al telf. 635.98.61.62 
Organitza. Veïns del barri de la Mercè

a les 18 h, al Cafè del Teatre
Presentació del llibre “La revolució de 1936 a Granollers”, a càrrec 
de Carles Font Cladellas

Dimarts 22 d’octubre
a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga – El Patronat
“El full de ruta”, conferència de Carme Forcadell, presidenta de 
l’Assemblea Nacional Catalana. “
Organitza: Òmnium Cultural i FUMH

Dimecres 23 d’octubre
a les 15.15 h, a Can Raspall 
Píndola Formativa: Optimisme Conscient en el nostre negoci Gestió 
personal
Organitza: Aprop i FUMH

Dijous 24 d’octubre
a les 20 h, a la Biblioteca Núria Albó
Presentació de llibre: La Casa del silenci, de Blanca Busquets. 
(Editat per Rosa dels Vents).  Presentació a càrrec de la pròpia autora i 
de Julieta Sunyol.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres 25 d’octubre 
a les 18 h, al Casal de Joves
Cinema d’ACCIÓ
Organitza: Casal de Joves

a les 19 h al Cafè del Teatre
Quarta sessió d’“Aproximació a la història del Catalanisme 
polític”. 
A càrrec de Manel Carrere amb “ 1968-2013, del peix al cove a l’Unitat 
Popular”.
Organitza: Cafè del Teatre

a les 20 h a Can Raspall
1a xerrada del II cicle de temes garriguencs. Xerrada sobre 
l’arquitecte Xavier Turull, a càrrec de Carolina Pujol.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 22 h, al local social del CEG, Can Queló.
Projecció de l’audiovisual “Volta al Dammastock amb esquís”, a 
càrrec d’en Miguel A. Ramos Pintó. 
Organitza: CEG

Dissabte 26 d’octubre
a les 10. 30 h, des del C/ del Mil·lenari (davant el Caprabo)
Tast de la Mitja
Organitza: Ass. Esportiva La Mitja

a les 19h, a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música
Acte d’homenatge a Joaquim Amat-Piniella en el centenari del 
seu naixement, i presentació pública del recull de narracions 
inèdites 
“Retaule en gris”, publicat per Editorial Bromera (2012)
Organitza: Òmnium Cultural

Diumenge 27 d’octubre
a les 12 h a la sala Municipal d’Exposicions Andreu Dameson i Aspa
Inauguració de l’exposició “La meva mitja, imatges” de Màrius 
Gómez. L’exposició romandrà oberta fins al dia 5 de novembre
Organitza: Ass. Esportiva la Mitja

a les 18 h, al Teatre de la Garriga
Si n’era un somni. Viatge per l’imaginari de Salvador Espriu
Organitza: Ajuntament de la Garriga

de les 18 a les 21 hores, a la sala-altell 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
Organitza: Elena Castelar- Associació Relats de l’Alzina

Dilluns 28 d’octubre
a les 18 h, al Casal de Joves
Inici del curs de Premonitors de lleure (amb titulació pròpia). Pràc-
tiques al PIN (Parc Infantil de Nadal de Granollers)
Organitza: Casal de joves

Dimecres 30 d’octubre 
a les 18h, al Casal de joves
Xerrada: Vull treballar al Nadal
Organitza: Oficina Jove Vallès Oriental

a les 19 h, a la sala de Plens
Ple municipal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dijous 31 d’octubre
a les 19.30 h, a la plaça de l’Església. 
Castanyada popular
Organitza: CEG

a les 20 h, lloc per determinar
Terror 2013. T’atreveixes? Inscripció prèvia. Preu usuari: 1 euro
Organitza: Casal de Joves E
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Com es descriuria a si mateix com a músic? 
Sóc bàsicament un músic autodidacta, tot i que vaig tenir alguns profes-
sors de guitarra en els meus inicis, a principis dels anys 60. Eren músics 
de jazz o folk, perquè ningú sabia com ensenyar rock’n’roll en aquells 
temps. Encara no estic segur si realment es pot ensenyar a algú a tocar 
aquesta música. També vaig estudiar una mica de teoria de la música i 
vaig aprendre a tocar el piano quan era a l’institut tractant de no ser re-
clutat per l’exèrcit. Les meves influències musicals van des dels obvis - 
Dylan, Beatles, Stones, Lou Reed - als inesperats - Cole Porter, Dion, The 
Kingston Trio - i molts altres. Probablement ignoro quines són les meves 
influències perquè aquestes coses són com subconscients. Potser va ser 
Andrés Segovia!

Va néixer a Nova York i es va establir a París el 1989. Per què va 
decidir traslladar-se?
El 1979 vaig fer el meu primer concert a París, i vaig trobar-hi fans que no 
coneixia. Llavors vaig començar a viatjar per tot Europa - Itàlia, Bèlgica, 
Holanda, Espanya... a tot arreu - i això va canviar la meva vida. Era com 
si la meva carrera hagués començat de nou. El 1989 feia gairebé tots els 
concerts a Europa i vaig decidir que era hora de traslladar-se. Nova York 
era ple d’energia quan era jove, però després va començar a deprimir-me 
perquè necessitava un entorn amb més contingut i història, per tal que jo 
mateix pogués trobar el meu propi lloc en aquella història.

Fa un temps va dir: “La literatura és la meva religió però el rock and 
roll és la meva addició”. És així?
Bé, ja sabeu que quan parlem de cançons parlem de música i paraules, 
i també de com funcionen juntes. És una relació molt misteriosa. A l’Edat 
Mitjana, la poesia era amb música i crec que hem tornat a això en l’actua-
litat. Trobo inspiració en la literatura perquè la vida dels escriptors és més 
real que la de les estrelles de rock.

Ha viscut algua experiència musical extraordinària durant la seva 
carrera?
La primera vegada que vaig tocar amb Bruce Springsteen al Palau d’Es-
ports de Bercy (París), davant de 20.000 persones. Era l’any 1992 i vàrem 
cantar la meva cançó Rock Ballad junts. Estava tan nerviós que l’alesho-
res gran assistent de Bruce, Terry McGovern, em va posar la mà a l’es-
patlla i em va dir: “Elliott, és com en els vells temps, però amb més gent.”

Per què ha titulat el seu darrer àlbum It takes a worried man 
(“Fa falta un home preocupat”)?
Perquè com qualsevol que em conegui pot dir, així és com sóc jo! Em 
preocupo molt, massa en realitat, i penso que, de totes maneres, es-
tem vivint l’era de l’ansietat. Però la primera cançó de l’àlbum és una 
vella cançó country blues anomenada Worried Man Blues (“Blues de 
l’home preocupat”) i va ser l’última cançó que vaig gravar perquè vaig 
pensar que era la perfecta introducció a aquest grup de cançons. 
Potser es necessita un home o una dona preocupats per fer front a 
aquest món boig en què vivim.

Conté una cançó titulada “Murphyland”. Com va néixer aquest 
tema? 
Tinc un meravellós grup de fans de Barcelona anomenat els “Rainy 
Season Fans”, i fa uns anys ens van regalar a l’Olivier i a mi uns 
passaports per a un país anomenat... Murphyland! I vaig decidir que 
aquest país necessitava un himne nacional, així que vaig escriure 
Murphyland. El que ara necessito és dissenyar una bandera.

Ens podria recomanar un llibre, un grup musical i una pel·lícula?
A la carretera, de Jack Kerouac; The Band, la banda d’acompanya-
ment original de Bob Dylan, i El gran Gatsby, amb Robert Redford.

Per cert, va aparèixer en una pel·lícula de Fellini. Com va ser 
això?
Va ser com estar en un somni italià. Vam estar esperant tot el dia per 
filmar, i aleshores Fellini em va col·locar en un lloc de l’escena, va 
posar la seva mà a la meva espatlla i va dir: “Jove, quedi’s aquí” i vaig 
fer exactament això. Jo apareixia en una altra gran escena, a sobre 
d’una Harley Davidson, però va ser eliminada. Conèixer Fellini va ser 
com ser presentat a Picasso.

Què podrem veure al seu concert a la Garriga?
Cada concert és una mica una sorpresa tant per a mi com per al 
públic, així que és difícil dir per endavant el que veureu i sentireu. 
Olivier Durand i jo escrivim la llista de cançons just abans del concert, 
així que no puc dir quines cançons cantarem. Però l’última vegada 
que vaig tocar a la Garriga va ser en una biblioteca envoltat de llibres! 
Crec que serà més emocionant aquesta vegada...

ELLIOTT MURPHY, artista
Actuarà el proper 12 d’octubre a les 21 hores al Teatre de la Garriga amb la seva banda Normandy All Stars

“Cada concert és una sorpresa tant per a mi com per al públic”

Elliott Murphy (Nova York, 1949) és un compositor i cantautor 
de rock, novel·lista, productor i periodista que viu a París. 
Nascut al si d’una família dedicada al món de l’espectacle, 
va encetar la seva carrera professional a Nova York i, més 
tard, va començar un llarg viatge per Europa, que el va portar 
a tocar pels carrers d’Amsterdam, París i Roma, ciutat on va 
interpretar un paper a la pel·lícula homònima de Federico Fellini
Des del seu debut amb Aquashow (1973), mostra un estil 
propi i genuí. Entre els seus admiradors hi ha estrelles com 
Lou Reed, Tom Petty i Elvis Costello, i sovint col·labora amb 
Bruce Springsteen. Fa 15 anys que forma parella artística 
amb el guitarrista Olivier Durand. En 40 anys de carrera, ha 
publicat 34 àlbums i el 12 d’octubre presentarà a la Garriga el 
seu últim disc, It takes a worried man (2013).
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