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Divendres, 13
“Presentació Festa del Corpus” Concert 
Corpus Imaginari 

Dissabte, 14 
Visites Guiades ·I Festival de Titelles · 
Exposicions · Correfoc  i Corre aigua · 
Concert jove

Diumenge, 15 
 25a Trobada de Gegants de la Garriga. 
Plantada i Cercavila pels carrers

Dilluns, 16
Concert Cor Americantus

Dimarts, 17 
 Vine a patinar amb una flor: Exhibició de 
patinatge i Hoquei

Dimecres, 18 
 29è Concurs d’Aparadors del Corpus · 
exhibició de dansa · Repicada general de 
campanes · Presentació del núm.7 de la 
Revista-llibre Vallesos

Dijous, 19 
Cursa “COLORS CORPUS RUN” · Missa de 
Corpus  

Divendres, 20 
2ona Nit dels Aparadors Veredicte concurs 
aparadors

Dissabte, 21 
Exposicions · Torneig de futbol · Enramada 
· Concert · Veredicte del 29è Concurs de 
Cartells de Corpus · Bicicletada Familiar “ 
Itinerari de l’antiguitat a l’edat mitjana”

Diumenge, 22
Des de primera hora del matí, confecció d’un 
total de 29 catifes de flors pels carrers del centre 
del municipi on també hi trobarem un mural 
floral al Barri de Dalt, la font de l’Ou com balla 
al C.Samalús i dos altars a les Places de Santa 
Isabel i de les Oliveres. 

8:30h  
 Laudes solemnes  

Mati i tarda

 PUNT INFORMACIÓ
 CAN RASPALL/CENTRE DE VISITANTS 
 Horari de 10 a 14h i de 16 a 19h

 EXPOSICIÓ-MOSTRA D’IMATGES  
 DE CORPUS
 Can Raspall de 10 a 14h i de 16 a 19h

 MOSTRA DE CORPUS “ EN FLOR”
 Paradetes d’exposició i venda de  
 productes inspirats en el Corpus
 Passeig Dr.Vich

a partir 10h

 “TALLER DE CASTELLS”
 Vine a provar 
 Obert a tothom: infants, jovent i adults
 Plaça de  l’Església

De 10 a 13h  

17a Trobada de Puntaires del Corpus
Barri de Dalt (C.Negociant) 

11 h Instawalk per les catifes de Corpus el centre 
de la Garriga amb usuaris de la xarxa social de 
fotografia mòbil Instagram

12h Programa en directe Especial Corpus 
Radio Silenci i VOTV
Plaça de Can Dachs 

12h Concert vermut i taller de swing 
The impresentables Hoppers la Garriga
Auditori 

13h Actuació castellera 
Xics de Granollers i Castellers de l’Alt Maresme
Plaça de l’Església 

18h Sorteig Panera ASIC Corpus 2014 
Sala Municipal d’Exposicions Andreu Dameson i 
Aspa 

18:30h Lliurament del premi del 29è Concurs 
de Cartells de Corpus 

19h Repicada general de campanes anunciant 
els Oficis Solemnes 

19:05h Audició i ballada de sardanes cobla 
Juvenívola de Sabadell 
Plaça de Can Dachs, 
19:30 h Ofici  i Missa solemne de Corpus 
cantada per l’Escolania Parroquial 
Processó pels carrers encatifats 
Amb la participació dels Geganters i Grallers de 
la Garriga.

Benedicció solemne de la població amb 
el Santíssim Sagrament a la plaça de  
l’Església i reserva a la seva capella. 

VISITES TURÍSTIQUES A DIFERENTS 
ESPAIS

Hores fixes de visita

A les 10,11 i 12h
 Refugi Antiaeri de l’estació (Ronda  
 del Carril costat Renfe)

A les 11h,13 i 18h
 - La Doma (Camí de la Doma) 

A les 11:30, 12:30, 13:30 i 17h
 - Can Raspall (C.Banys, 38)
 - Modernisme d’Estiueig (casa   
     Barbey C.Figueral, 48) 
   Obertura

11 a 13h
 - Capella de Santa Maria del Camí  
   (Ctra.La Garriga Granollers)
 - Fundació Fornells-Pla i Conxa   
   Sisquella Exposició “Inicis”   
   (C.Calàbria, 208) 

11 a 13h i  
 - Fundació Maurí (C.Cardedeu,17)  

17 a 19h 
 - Cases en Miniatura Olivé-  
   Bulbena (C.Banys, 80)
   Les casetes estaran 
ambientades     en el Corpus 

Espai  lliure
 - Vil·la Romana de Can Terrers   
   (Ctra La Garriga Granollers)
   lloc exterior/ panells informatius  
 

Organitza: Associació Cultural Corpus la 
Garriga, Parròquia de Sant Esteve de la 
Garriga i Ajuntament de la Garriga 

Organitzadors i col·laboradors d’actes: 
Agrupació Sardanista La Garriga, ASIC, 
Associació Veïns Barri de Dalt, CF Olímpic 
La Garriga, Can Barbey, Capella de les 
Germanes Franciscanes, Capella de Santa 
Mª del Camí, Casetes Olivé Bulbena, 
Castellers de l’Alt Maresme, Centre de 
Visitants, Club Patinatge la Garriga, Club 
Pati l’Ametlla, Cor Americantus, Dansa 
Disset,  El cau de la Fusta, Estil propi, 
Institut Català de Cuina, Interdansa, 
Front diabòlic de la Garriga, Frugal, 
Fundació Maurí, Geganters de La Garriga, 
Gelatteria Toscana, Sílvia Garcia, Les 
Tortugues, Pere de la Mel, Les Tresines,  
Protecció Civil, Marçal Ramon, Mexcla’t, 
Numa, Radio Silenci, Reciclatges Tamayo, 
Revista Vallesos, Societat Coral l’Aliança, 
Summer time, The impresenables Hoppers 
de la Garriga, Tita Vivi, Tukupracum,  UE la 
Garriga, Xics de Granollers.

Programació Festa de Corpus de la Garriga 2014 
del 13 al 22 de juny 
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E n  p o r t a d a

La Festa per excel·lència de la Garriga, el Corpus, arriba 
el proper 22 de juny carregada de novetats. S’amplien 

les activitats paral·leles i es reorganitzen les visites al pa-
trimoni del municipi, que seran guiades cada trenta minuts.
Com en els darrers anys, la programació va més enllà de 
la Diada i són moltes les entitats i associacions que rea-
litzen les seves propostes durant els deu dies previs a la 
Festa.
Entre aquests actes, destaquen la trobada de gegants que 
celebrarà enguany els 25 anys de l’entitat, els concerts i 
exhibicions, i els concursos. També es torna a incorporar 
la jornada castellera, que anirà a càrrec dels Xics de Gra-
nollers i els castellers de l’Alt Maresme.

Opinió dels grups polítics

CiU: “La festa del Corpus és un clar exemple que els nostres costums i tradicions poden esdevenir un referent de promoció 
econòmica del nostre municipi. Des de CiU ens comprometem a seguir treballant per a que el nostre Corpus esdevingui una 
festa de país, una festa de Catalunya”.
Acord: “Sempre al costat de la gent que es mou i fa de la cultura popular un èxit, ja sigui a la nostra festa més nostrada, el 
Corpus, amb l’entusiasme dels botiguers o amb els geganters, que per molts més anys puguem gaudir-los”.
SI: “La festivitat del Corpus és una representació del que el poble ha d’acabar sent: una unió de persones, entitats i idees que 
s’apleguen per tirar endavant el país i, sobretot, per millorar-ne la convivència”.
PSC: “Arriba la Festa més important per la nostra projecció. Una festa que és un èxit gràcies en que es basa en la participació 
de les entitats del poble, el nostre veritable actiu”.
ICV: “La col·laboració veïnal, de les comunitats escolars i d’algunes entitats fan del Corpus una magnífica festa de caire popular 
que va molt més enllà de la pròpia celebració religiosa. El mes de juny es presenta a més, farcit d’activitats i esdeveniments 
garriguencs entre els que volem destacar l’aniversari de la colla gegantera que lluita aferrissadament per mantenir viva una 
tradició d’un altre caire però també ben nostra. A gaudir d’un inici d’estiu ben festiu!”.
PP: “Des del Partit Popular animen a la gent a gaudir del nostre dia, el Corpus Cristi. El gran dia del nostre poble. Els olors i colors que 
adornen els nostres carrers, un altres símptoma que hem de conservar. Feliç dia de Corpus per a tots els garriguencs i garriguenques”.

Una de les novetats d’aquest any és el concert inaugural, 
que sota el títol de “Corpus imaginari” donarà el tret de 
sortida a la programació, el proper 13 de juny.
Una altra de les novetat és la cursa Colors Corpus Run. 
Aquesta competició, que es farà el dia 19 pels carrers on 
s’instal·laran les catifes, acabarà amb una batalla de co-
lors amb pigments Holi entre participants i vianants. 

La Diada
Durant la Diada de Corpus es confeccionaran 29 catifes, 
dos altars de flors, les fonts de l’Ou com balla i el mural 
del barri de Dalt. Aquest any, els establiments comercials 
tornaran a obrir i, d’aquesta manera, augmentaran la seva 
presència a la festa. 
Com és habitual a la Garriga, les catifes estaran fetes amb 
elements vegetals, en especial clavells i flor de ginesta 
però també xiprer, terra i esclòfia d’arròs. Entitats, esco-
les i els veïns dels carrers són els encarregats de fer les 
estores florals amb la col·laboració de tothom qui hi vulgui 
participar. En total, uns 20.000 visitants acostumen a pas-
sar per la Garriga per Corpus.
Ela actes de Corpus es poden consultar al web municipal 
i al web de l’associació de Corpus, així com a les xarxes 
socials de twitter (@ajlagarriga) i facebook.

La Garriga viurà el Corpus del 13 al 22 de juny
L’edició d’enguany s’inaugurarà amb un concert al Teatre
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Dins els actes programats al voltant 
de la Diada de Corpus, l’associació de 
comerciants ASIC organitzarà, a més 
del tradicional concurs d’Aparadors, la 
2a Nit dels Aparadors. Una cinquante-
na de comerços del poble obriran, el 

25 anys dels Geganters de la Garriga
Ho celebraran amb un correfoc i una trobada el 14 i 15 de juny

Arriba la 2a edició de la Nit dels Aparadors
Els establiments obriran fins a mitjanit

Centre de Visitants
El Centre de Visitants de la Garriga 
ja és present a les xarxes socials. 
A part del web (visitalagarriga.cat), 
es pot trobar informació sobre les 
sortides i activitats d’aquest equi-
pament municipal al Facebook i al 
twitter (@lagarrigacdv).

Guardó per La Vienesa

Les pastisseries La Vienesa van 
rebre el guardó al mèrit professi-
onal de mans del president Mas 
durant la festa anual del Gremi de 
Pastissers de Barcelona i Provín-
cia, que es va fer el 12 de maig 
passat a Berga.
El guardó reconeix la feina porta-
da a terme per l’establiment gar-
riguenc durant els seus 60 anys 
d’història.

Els Geganters de la Garriga ce-
lebraran els propers 14 i 15 de 

juny, els seus 25 anys. Ho faran 
amb un correfoc, un correaigua i 
un concert, el dissabte i, una tro-
bada amb una vintena de colles 
d’arreu de Catalunya, el diumenge.  
Aquests actes, que formen part de 
la programació de la Diada de Cor-
pus, volen servir també per donar a 
conèixer l’entitat i el món dels ge-
gants.
La celebració també comptarà amb 
una mostra de fotografies i records, 
que es podrà veure del 7 al 13 de 
juny a la Sala municipal d’Art i Expo-
sicions Andreu Dameson.
Tot i que els primers gegants gar-
riguencs van ser estrenats l’any 
1940, els actuals són de l’any 58. 
Però no va ser fins el 81 que van ser 
restaurats pel grup d’animació “Els 
artristras” i batejats amb el noms de 
Magí i Xixilona, com a resultat d’una 

proper divendres 20 de juny, fins a les 
12 de la nit amb tallers, promocions 
especials i espectacles al carrer.  
Pel que fa al certamen, que es farà 
del 18 al 22 de juny, tornarà a donar 
al públic la possibilitat de participar al 
concurs “Endevina qui ha guanyat”. La 
persona, que encerti el 1r premi rebrà 
150 euros en vals de compra als esta-
bliments associats a l’ASIC.

votació popular.
L’impuls definitiu es va portar a ter-
me l’octubre de l’any 1989 quan es 
va constituir la colla de geganters. 
Llavors es va realitzar una segona 
restauració, a càrrec de Ramon Au-
medes, que els va dotar de la como-
ditat i lleugeresa necessàries per as-
sistir a les trobades. L’any següent 
la colla pren la iniciativa de construir 
el gegantó, realitzat, també, per Au-
medes, que s’estrena amb motiu de 
la segona trobada a la Garriga i que, 
coincidint amb la tercera trobada, 
es bateja amb el nom, escollit pels 
nens i nenes del poble, de Benet.
Actualment la colla busca implicar 
més gent perquè els falta, sobre-
tot, portadors per als gegants. La 
colla es reuneix el segon divendres 
de cada mes a les 10 de la nit a 
l’ajuntament. Els interessats po-
den enviar un correu electrònic a 
gegantsdelagarriga@gmail.com

Mides dels gegants

El gegant MAGÍ: 
3,45 m. d’alçada i 35 kg. de pes

La geganta XIXILONA: 
3,30 m. d’alçada i 31 kg. de pes

El gegantó BENET:  
2,50 m. d’alçada i 25 kg. de pes
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El Teatre de la Garriga-El Patronat 
acollirà, el proper 7 de juny, l’últim 
muntatge de Montserrat Carulla, 
amb el qual s’acomiada dels esce-
naris. Segons els crítics, amb “Iaia” 
es pot gaudir “de la Carulla en estat 
pur, la que és més propera als per-

La Garriga celebrarà el proper 8 de 
juny la segona edició del Mercat de 

la Cultura. En total, hi haurà un centenar 
d’artistes locals i una vintena d’espec-
tacles i exposicions. L’objectiu és donar 
conèixer aquestes grups garriguencs i, 
al mateix temps, oferir als creadors del 
poble l’oportunitat d’establir relacions 
amb gent del sector. Totes les activi-
tats seran gratuïtes i obertes a tothom. 
En aquesta edició, la plaça de Can Dachs 
serà l’escenari de les arts musicals i la pla-

sonatges que l’han fet tan popular i 
estimada”. La “Iaia” és una comèdia 
tendra i àcida alhora, que reflecteix 
l’actualitat de la gent del carrer, amb 
temes de fons com l’atur, la soledat 
de la gent gran, la diferència de clas-
ses i la relació entre generacions.
L’altra proposta d’aquest mes de 
juny és l’espectacle musical Silencis 
a càrrec de l’artista local Yolanda Sí-
kara que es farà el dia 1 a les 18 h. 
És un petit homenatge a les grans 
dives del musical americà com Judy 
Garland o la seva filla Liza Minnelli 
que permet escoltar temes tan cone-
guts com Cabaret, West Side Story, 
Els miserables i Víctor o Victoria.

Més de 100 artistes al Mercat de la Cultura
Concerts i exposicions es donaran cita durant el 8 de juny

Montserrat Carulla, al Teatre
L’actriu s’acomiada aquest any dels escenaris

Flama del Canigó

Com cada 23 de juny, la Flama 
del Canigó arribarà a la Garriga 
amb una cercavila que anirà des 
de can Queralt fins a la plaça 
de l’Església. Un cop a la plaça, 
s’encendrà la foguera amb el foc 
del Canigó, es llegirà el Manifest 
de la Festa dels Països Catalans 
i es ballarà una sardana. La re-
buda de la Flama del Canigó l’or-
ganitza el Centre Excursionista 
Garriguenc amb la col·laboració 
d’altres entitats locals i el suport 
de l’Ajuntament. 

La Garriga dia a dia

La col·lecció La Garriga Dia a Dia 
tindrà, els propers mesos, dos 
volums més, que recullen infor-
macions des de 1956 fins al dia 
de la constitució del primer ajun-
tament democràtic, l’any 1979. 
Com en els altres quatre volums, 
recullen el batec diari del poble 
a través d’actes, acords, cartells 
i fotografies d’Albert Benzekry i 
Fortuny.
Ja es poden reservar, a un preu 
conjunt de 35 euros fent un in-
grés a Banc de Sabadell, compte 
0081-1941-32-0001014203
L’edició està impulsada per La 
Garriga Secreta amb el suport de 
l’Ajuntament de la Garriga.

ça de l’Església la de les arts plàstiques i 
tradicionals. També es preveu fer una 
pintada col·lectiva en un mur de la recent 
inaugurada pista 2 i un concert a l’Auditori.
Paral·lelament al mercat, s’ha portat a ter-
me un concurs de relats relacionats amb lle-
gendes urbanes ambientades a la Garriga, 
el veredicte del qual se sabrà el mateix dia 8. 
El Mercat de la Cultura es podrà seguir 
a través del lloc web lagarriga.cat i a tra-
vés dels perfils de l’Ajuntament a Twitter          
(@ajlagarriga) i Facebook.
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N o t í c i e s

La comunitat educativa de l’esco-
la Giroi porta mesos treballant un 
projecte conjunt per elaborar un 
conte musicat amb històries de 28 
països d’arreu del món com Aràbia, 
Geòrgia, Guinea, Gran Bretanya, 
Marroc, Uruguai, Andalusia o Ca-
talunya. Cada història arrenca amb 
una cançó que està cantada per les 
famílies provinents dels diferents 
països. 
El resultat final serà una capsa amb 
28 contes il·lustrats, un CD amb 
l’àudio dels contes i un CD de mu-

El Consell d’Infants de la Garriga 
ha treballat enguany un projecte 

de la Creu Roja anomenat “Ciutat 10”.  
Aquesta proposta és un joc dinàmic i 
participatiu de sensibilització i reflexió 
al voltant de les actuacions i recursos 
que cada administració local pot des-
tinar a garantir els drets exposats a la 
Carta Europea de Salvaguarda dels 
Drets Humans a la Ciutat. 
Mitjançant el joc “Ciutat 10”, els con-
sellers han conegut els conceptes de 
drets i deures de la ciutadania, analit-

sica, Les Nostres cançons.
D’altra banda, el centre va inaugurar 
el 18 de maig passat el nou pati du-
rant la seva Festa de la Primavera. 
S’hi han plantat 5 arbres i instal·lat 6 
taules de pic-nic. També s’han po-
sat tancaments a l’hort, pintat jocs al 
terra del pati i instal·lat 9 bancs.
To i que el cost de l’obra ha anat a 
càrrec de l’escola i l’AMPA, l’Ajunta-
ment ha col·laborat aplanant el pati, 
millorant el sorral, posant un punt 
d’aigua per la font i donant 4 bancs, 
substituint-ne els malmesos.

El Consell d’Infants treballa el projecte Ciutat 10
Busquen com millorar els serveis de la Garriga

Projecte musical al Giroi
Editaran un conte i un CD amb històries de 28 països

El Tagamanent, a les finals

Tres alumnes de l’escola Tagama-
nent participaran durant aquests 
mesos a diverses finals de concur-
sos.  Marc Pérez, de 6è, participarà 
a la final de Lectura En Veu Alta que 
organitza la Fundació Enciclopèdia 
Catalana el proper 4 de juny al Te-
atre Nacional de Catalunya.  D’altra 
banda dues alumnes més,  l’Eloïse 
Colomera de 6è i l’Íngrid Jané de 5è 
es van classificar per a les finals de 
Catalunya del premi Sambori Òm-
nium de narrativa en català.
Aquest curs, l’escola també ha 
participat, per primera vegada, 
al Fem Matemàtiques amb dos 
grups d’alumnes de 6è. Segons el 
centre “ja és el segon any que es 
potencien aquests concursos per 
engrescar als alumnes a llegir, es-
criure i raonar”. 

Dibuixos plens de records

El proper 10 de juny es farà l’ac-
te de cloenda del projecte “Di-
buixos plens de records”, que la 
Fundació FCBarcelona ha portat 
a terme amb alumnat de l’Institut 
Manuel Blancafort, de les esco-
les Puiggraciós i Tagamanent de 
la Garriga i de l’escola Montmany 
de Figaró. L’objectiu del projecte 
era conservar la memòria històrica 
dels fets quotidians i que els nens 
més petits ho coneguessin de viva 
veu.  Per aquest motiu van visitar 
persones grans residents a l’Asil 
Hospital de la Garriga i a la Resi-
dència Congost del Figaró. De les 
diferents trobades, s’editarà un re-
cull amb il·lustracions i fotografies 
de les històries de vida.

zant els recursos i els serveis principals 
d’una ciutat. Durant les sessions, han 
avaluat quins serveis són necessaris 
per millorar el poble i garantir els drets 
de les persones que hi viuen. Els con-
sellers convidaran a l’Alcaldessa, regi-
dors, mestres, famílies i ex-consellers a 
jugar una tarda de juny, per viure la ma-
teixa experiència i posar en comú les 
opinions que tenen dels serveis de la 
Garriga. A principis de juliol realitzaran 
una trobada amb l’equip de govern per 
presentar-los les conclusions.
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Els treballs dels tallers d’adults i d’in-
fants de l’EMAD han estat exposats 
durant el passat mes de maig a la 
Sala Municipal d’Art i Exposicions 
Andreu Dameson. Del 9 al 18 de 
maig es van poder veure els treballs 
de la seixantena d’alumnes dels ta-
llers de ceràmica, dibuix i pintura i 

L’Orquestra de Cambra de la Garri-
ga serà l’encarregada de cloure la Xa 

edició del Cicle de Joves Intèrprets que 
organitza cada any l’Escola Municipal de 
Música. Ho farà el proper 14 de juny al 
Teatre de la Garriga-El Patronat amb un 
repte de gran complexitat: es projecta-

del 23 de maig a l’1 de juny els dels 
infants.
Es preveu que durant el mes de juliol 
es portin a terme cursos per a adults 
de gravat, motlles, art teràpia, inicia-
ció al torn i pintura a l’aire lliure. Els 
interessats poden informar-se a la 
recepció de l’EMAD.

Cloenda del Cicle de Joves Intèrprets
El 14 de juny actuarà l’Orquestra de Cambra

Es mostren els treballs dels tallers de l’EMAD
Al juliol es programaran cursos per a adults

Premi per Ràdio Silenci
El programa de Ràdio Silenci, 
Colors Primaris, ha rebut una 
menció de qualitat dins la cate-
goria de ràdio local en la cator-
zena edició dels Premis Ràdio 
Associació de Catalunya. Colors 
Primaris, que es pot escoltar 
els dilluns de 10 a 11 de la nit 
al 107.4 de la FM, es converteix 
així en el primer programa de 
l’emissora municipal de la Gar-
riga que rep un guardó d’aques-
tes característiques.

Subcampions de Korfbal

Els dos equips de Korfbal de 
l’institut Blancafort es van pro-
clamar subcampions de Catalu-
nya en categoria Infantil i Cadet. 
A més, l’alumne Marc Clapés 
va ser rebre el premi individual 
de millor jugador infantil.
El campionat, que es va celebrar 
el 12 de maig passat a Barcelo-
na, va reunir al voltant de 400 
nois i noies.

Solidaritat amb Nigèria

Les escoles Els Pinetons i Puig-
graciós van reclamar l’allibera-
ment de les noies nigerianes se-
grestades per Boko Haram amb 
un acte al pati dels centres.
L’acció també va servir per re-
flexionar sobre d’altres casos 
d’abusos a menors i per recla-
mar el dret de tots els infants a 
rebre una educació digna.

rà el clàssic de cinema mut de Charles 
Chaplin, “The Kid”, substituint el pianista 
per tota l’orquestra. L’adaptació musical 
l’ha escrita Martí Carreras, membre de la 
pròpia orquestra. 
El Cicle, que ha comptat amb concerts d’Ig-
nasi Cambra i la Sant Andreu Jazz Bans, 
ha complert, segons els organitzadors, la 
seva funció “d’apropar bona música a la 
Garriga i de donar la possibilitat que els 
joves puguin tocar” En aquest sentit, en-
guany han funcionat molt bé els “Petits 
Concerts” en diferents espais del municipi.
De cara, a la següent edició es volen po-
tenciar les xerrades i les projeccions per 
ampliar-ne el número d’assistents.
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L’Ajuntament i les associacions El 
Far i Els Dofins van firmar el passat 
28 de maig un contracte de sessió 
per quatre anys de dos dels habitat-
ges socials municipals de les Case-
tes dels Mestres.
El projecte d’habitatges socials, que 
des de fa mesos desenvolupa l’Ajun-
tament té, entre altres objectius, “po-

85 persones han participat a les pín-
doles formatives “Treu partit de les 

TIC: Apunta’t al carro 2.0.” que van fi-
nalitzar el passat mes de maig. Aques-
ta formació forma part d’un projecte 
conjunt de les àrees d’ensenyament,  
joventut i  promoció i desenvolupa-
ment econòmic. La proposta té per ob-
jectiu formar a persones en l’ús de les 
TIC i de les xarxes socials per tal que 
aquestes les puguin fer servir tant per 
a la recerca de feina com per al desen-
volupament d’una idea emprenedora. 
En aquest cas concret, s’han fet pín-
doles de Facebook, Linkedin, Twitter, 
Bio Currículum, Blog i Retoc digital. 

tenciar les habilitats dels individus i/o 
famílies per viure de manera autòno-
ma i consolidar hàbits d’administra-
ció domèstica“.
L’associació El Far treballa amb per-
sones afectades per malalties men-
tals i les seves famílies i  l’associació 
Els Dofins treballa amb disminuïts 
psíquics i físics.

Èxit de les píndoles formatives 2.0
Es repetiran el proper mes de juliol

Cessió de dos habitatges socials
El Far i Els Dofins gaudiran de les Casetes dels Mestres

Taller solidari ACADA

L’alumnat del projecte ACADA 
va fer, el passat 29 de maig,  do-
nació dels 100 euros recollits per 
Sant Jordi a Càritas. Dins aquest 
projecte es realitza cada curs un 
Taller Solidari amb el qual es co-
opera amb alguna entitat de caire 
social. Aquest curs 2013/14 s’ha 
decidit col·laborar amb Càritas de 
la Garriga i és per això que els 
alumnes d’ACADA van realitzat 
uns punts de llibre amb retalls de 
xapa de fusta i decorats amb ce-
ràmica que van vendre a la parada 
de Sant Jordi. 

Matriculació 
Del 10 al 13 de juny es duran a 
terme les matriculacions a l’Escola 
Bressol Municipal Les Caliues a la 
mateixa escola (caldrà demanar 
hora d’entrevista amb l’escola, tru-
cant al telèfon 937321185).
Per altra banda, es recorda que les 
inscripcions a l’Escola Municipal de 
Música (EMM) continuen obertes, i 
que el període de matriculació als 
cicles formatius d’Arts Plàstiques i 
Disseny a l’Escola Municipal d’Art 
i Disseny (EMAD) serà de l’1 al 9 
de juliol. Per a més informació, us 
podeu posar en contacte amb els 
centres docents (EMM 938718121 
/ EMAD 938605990).

Curs de cuina
Càritas la Garriga i l’àrea d’Acció 
social de l’Ajuntament han orga-
nitzat vuit tallers de cuina bàsica, 
centrats en els principals produc-
tes distribuïts pel rebost de Càritas, 
amb l’objectiu de compartir recep-
tes originals i senzilles.
Els tallers, que van començar el 
passat mes de maig, es realitzen 
els dimarts de 9,30 a 11 hores, a 
les dependències de la Parròquia. 
Aquestes sessions es van crear 
un cop finalitzat el curs Avancem 
arran de l’èxit del mòdul de cuina, 
que s’hi imparteix.

Els cursos que ara han acabat ha tin-
gut molt d’èxit no només perquè s’ha 
quedat gent en llista d’espera sinó per-
què els participants han valorat molt 
positivament la seva realització “tant 
pels coneixements adquirits com per 
la possibilitat de fer-ne un ús immedi-
at  de cada una de les eines que al 
llarg d’aquests mesos s’han anat tre-
ballant”.
Per aquest motiu i perquè cada ve-
gada més es constata que les xarxes 
socials són una eina gairebé indispen-
sable per a la recerca de feina, es pro-
gramarà una segona edició pel mes de 
juliol amb continguts similars.
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Durant els últims mesos s’ha portat a 
terme, al municipi, una campanya per 

tal de millorar l’accessibilitat i la seguretat 
de la via pública. El projecte, que s’execu-
ta a través d’operaris contractats pel pla 
d’ocupació subvencionat per la Genera-
litat i amb personal de l’Ajuntament, con-
templa tant la reforma integral dels trams 
més malmesos com l’eliminació de sots, 
desnivells i barreres arquitectòniques.
De moment, ja s’han fet arranjaments a la 

Durant aquest mes de juny es preveu 
crear una zona d’aparcament gratuït al 
solar de l’antiga fàbrica de la Fournier. 
Es preveu instal·lar una tanca perime-
tral i enllumenat i deixar un acabat de 
sauló compactat, sense marcar les 
places. 
D’aquesta manera s’augmentarà en 
110 places l’aparcament gratuït a la 
Garriga.

Millores en accessibilitat
Campanya per arranjar les voreres

Noves places d’aparcament gratuït
Es preveu adequar el solar de la Fournier

Treballs al cementiri

Els treballs al cementiri continu-
en. Durant aquestes últimes set-
manes s’està impermeabilitzant 
el sostre dels nínxols restaurats i 
s’estan adequant les voreres i les 
jardineres existents. Aquests tre-
balls seguiran fins a finals d’any 
amb la participació de les per-
sones contractades dels plans 
d’ocupació municipal (POM). 

Clavegueram

Durant la última setmana de 
maig es va portar a terme tas-
ques de millora del clavegueram 
al carrer Figaró i es va renovar 
un tram del Rec Monar on hi ha-
vien filtracions.

Passeig Vilanova

Les obres de millora de la urba-
nització del passeig Vilanova van 
acabar el 21 de maig tal i com es-
tava previst. Posteriorment, amb 
els diners sobrants de l’oferta que 
va fer l’empresa, es van realitzar 
tasques de millores del ferm en 
diferents trams del carrer.

zona del Passeig, carrer Ignasi Sala, pla-
ça del Silenci, plaça de les Oliveres i plaça 
Dr Vich i, s’han iniciat al carrer Figueral. 
També s’ha actuat a la vorera del car-
rer de Sant Maria del Camí al costat de 
l’escola Giroi ampliant-la per fer-la ac-
cessible. 
El projecte s’allargarà fins a final d’any 
ja que hi treballaran els operaris con-
tractats a través dels plans d’ocupació 
municipal (POM).
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Amb l’objectiu de conscienciar la 
ciutadania sobre l’elevat consum 
energètic actual i presentar alter-
natives per consumir de manera 
més intel·ligent, sostenible i salu-

L’equip de govern treballa, any rere 
any, per millorar la qualitat ambiental 

de l’aire que es respira a la Garriga.  Per 
aquest motiu, des de l’àrea de Medi Am-
bient s’ha treballat  per aconseguir tractar 
les plagues dels arbres o reduir les males 
herbes dels parcs infantils amb un trac-
tament biològic enlloc d’aplicar productes 
químics.
Des del servei de manteniment de l’ar-
brat municipal s’aposta per incremen-

dable, la Garriga celebrarà el 12 i 
13 de juny la Festa del Medi Ambi-
ent i l’Energia
La celebració inclourà una xerrada 
sobre quina és la millor opció de 
facturació elèctrica, el dia 12 de 
juny, i dues activitats dirigides a 
infants, el dia 13 de juny. A partir 
de les 18 h a la plaça Can Dachs 
es durà a terme l’activitat “Juguem 
amb energia” i posteriorment, s’ha 
programat l’espectacle “Els contes 
del món”.
Durant les properes setmanes, 
sota el lema: “Quan parlem d’estal-
viar energia i diners, tu tens la pa-
raula” es faran arreu d’Europa di-
versos esdeveniments similars per 
compartir idees i trobar solucions 
d’eficiència energètica i de promo-
ció de les energies renovables.

D’altra banda, també durant 
aquest mes de juny, es preveu que 
l’empresa Estebanell inauguri un 
punt elèctric de càrrega de vehi-
cles prop del Centre de Visitants.

Lluita biològica contra les plagues
Es tractaran més de 500 arbres

Aposta pel consum energètic responsable
Se celebra  la Festa  del Medi Ambient i l’Energia

Restauració Vil·la Romana

Durant aquest mes de juny comen-
çarà una nova campanya de res-
tauració de la vil·la romana de Can 
Terrers. El jaciment, l’únic del mu-
nicipi declarat Bé Cultural d’Interès 
Nacional, és un dels elements més 
importants del patrimoni arqueolò-
gic de la Garriga i una de les prin-
cipals vil·les romanes visitables a 
Catalunya. Amb aquests treballs, 
es vol retornar el jaciment a uns 
nivells mínims de conservació que 
evitin la degradació irreversible de 
parts originals de les estructures, 
els revestiments i les decoracions. 
 
Vandalisme

Ja s’han arreglat els desperfectes 
del Centre de Visitants causats per 
actes de vandalisme. En concret 
van trencar la cartellera i els vidres 
de l’equipament.
 
Acords de Ple

El Ple municipal del mes de maig 
va aprovar aturar els projectes 
d’edificació de Can Vilanova i Can 
Violí. Tot i que encara no se n’ha 
modificat el Pla urbanístic, aquesta 
mesura evita, de moment, que es 
pugui construir en aquestes zones.
D’altra banda, també es preveu 
demanar 15.000€ de subvenció 
a l’ACA per recuperar el tram de 
riu entre el Centre de Visitants i el 
pont de ferro.

tar aquest tipus de tractament i si l’any 
passat només van rebre’l els 71 roures 
del carrer Cardedeu, enguany el rebran 
més de 500 arbres. S’actuarà sobre els 
exemplars del Passeig, del passeig dels 
Til·lers, del passeig Ramon Pareras i 
del carrer Anselm Clavé. També es farà 
aquest tipus de tractament a la zona dels 
Pinetons, als pins de la zona del camp de 
futbol i de les escoles i a tots els arbres 
que es troben en parcs infantils. 
El tractament biològic consisteix en col-
locar nius d’insectes que són depre-
dadors del pugó i de d’altres plagues 
que causen problemes sobre l’arbrat. 
D’aquesta manera, es fomenta la lluita 
biològica entre espècies d’insectes i per 
aquest motiu, és possible que en deter-
minats casos, i sobretot en aquest primer 
any de lluita, no es puguin eliminar total-
ment les plagues.
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El regidor de l’Ajuntament de la Garri-
ga i 1r tinent alcalde, Jordi Perales dei-
xa el seu càrrec per motius personals. 
Perales, cap de llista d’Acord Indepen-
dentista de la Garriga, ho va oficialitzar 
durant el Ple del 28 de maig.
El seu lloc l’ocuparà la número 4 de 
la formació garriguenca, la psicòloga i 
treballadora social Dolors Castellà.
L’endemà del Ple municipal, l’alcaldes-
sa Meritxell Budó va formalitzar el nou 
cartipàs municipal.

A la Garriga, ERC, amb un 32,02% dels 
vots, va ser la força política més votada 
a les eleccions al Parlament Europeu del 
25 de maig passat, seguint la tendència 
del que va passar a nivell de Catalunya. 

ERC també guanya a la Garriga
La participació se situa al 54.57%,

El regidor Jordi Perales deixa l’Ajuntament
El substituirà la numero 4 d’Acord, Dolors Castellà

Dia 9, festa local
El proper dia 9 de juny és festa lo-
cal a la Garriga. L’altra festa local 
del municipi durant aquest 2014 és 
l’1 d’agost.

Visita del Síndic

Dimarts 10 de juny l’equip del Sín-
dic de Greuges serà a la Biblioteca 
Núria Albó per atendre persones i 
entitats que vulguin fer consultes o 
exposar les seves queixes en re-
lació amb la vulneració dels seus 
drets per part de les administraci-
ons públiques i de les empreses 
que presten serveis generals (ai-
gua, llum, gas,...). Les persones 
que hi estiguin interessades, cal-
drà que concertin prèviament l’en-
trevista trucant al telèfon 900 124 
124 o enviant un correu electrònic 
a l’adreça sindic@sindic.cat.

Seguretat viària

Conscienciar els joves d’entre 14 i 
18 anys sobre les causes i conse-
qüències dels accidents de trànsit 
així com fomentar conductes res-
ponsables i d’autoprotecció és el 
principal objectiu de l’activitat “Canvi 
de marxa” que es va portar a terme 
a la Garriga el 13 de maig passat. 
La sessió estava impulsada per la 
fundació privada sense ànim de lu-
cre Mutual de Conductors amb el 
suport del Servei Català de Trànsit 
i la col·laboració de l’Ajuntament i 
la policia Local de la Garriga,
L’activitat va combinar un especta-
cle teatral amb testimonis reals dels 
cossos d’emergència que s’ocupen 
de la gestió més immediata de l’acci-
dent així com de víctimes i familiars.
Més de dos-cents alumnes de les 
escoles i instituts de la Garriga van 
assistir a la jornada.

La participació al municipi va augmentar 
en més de 13 punts situant-se al 54.57%, 
per sobre de la mitjana catalana que es va 
situar al 47.44%.  Les forces favorables a 
la consulta va sumar el 70% dels vots.

ERC: 2.016 vots - 32,02%

CiU: 1897 vots - 30,13%

ICV-EUiA: 605 vots - 9,61%

PSC: 544 vots - 8,64%

PP: 377 vots - 5,99%

C’s: 242 vots - 3,84%

Podemos: 161 vots - 2,56%

Vot en Blanc: 96 vots - 1,52%

PACMA: 69 vots - 1,10%

Pirata.cat: 43 vots - 0,68%

UPyD: 38 vots - 0,60%

Escons en Blanc: 37 vots - 0,59%

Impulso Social: 26 vots - 0,41%

Partido X: 24 vots - 0,38%

Vots i percentatges a la Garriga:
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Poltrones i cadires velles
Si alguna vegada heu pujat a la quarta 
planta de l’ajuntament de la Garriga a la 
sala de reunions que es destina a trobades 
molt diverses d’entitats, d’equip de govern, 
de personal, de grups municipals, política 
de la de veritat, veureu que les cadires que 
hi ha tenen la marca de la política munici-
pal: gastades, sòlides però els hi cal una 
visita urgent a cal tapisser de tant ús que 
se li ha donat. Aquestes cadires dures són 
exactament el què pensava i penso que és 
la política, res de poltrones ni privilegis, sinó 
feina, feina i dura de servei a la ciutadania. 
Sempre m’ha fascinat la gent que dedica 
hores i hores i més hores a actuar per la 
comunitat, per al col·lectiu, qualsevol, des 
de una coral fins a un partit polític, des de 
la feina d’un sindicat fins a carregar un ge-
gant a l’esquena, des de ballar a la plaça 
cada dia que es pugui fins a acompanyar 
als fills propis i de tot l’equip a camps 
d’esports i pistes poliesportives perdudes 
de la mà de déu. A la gent que es dedica 
amb cos i ànima a fer concerts i organit-
zar cicles, i xerrades, i la nostra festa del 
Corpus. Gent que s’aboca al poble, i als 
veïns sense cap mena de contrapartida, 
simplement per fer de la vida en comunitat 
una vida millor, per fer poble. 
A la política he volgut ser així. Vaig renun-
ciar a cobrar cap salari per dedicació a la 
meva tasca política, no perquè cregui que 
la política no s’ha de cobrar, al contrari, crec 
que qualsevol feina, i més la tasca de gesti-
onar milions d’euros del pressupost munici-
pal ha d’estar ben remunerat, i garantir que 
el servei que es doni és excel·lent. Hi vaig 
renunciar perquè personalment pensava 
en la meva tasca de regidor com una tasca 
de servei a la comunitat, de manera molt 
personal,  tenint en compte que la meva 
professió relacionada amb el món asiàtic i 
internacional és la meva prioritat vital. 
Ha arribat un punt en què se m’ha fet 
impossible compaginar la tasca a l’ajun-
tament i la dedicació a la meva carrera 
professional sense que se’n ressentís una 
o altra. En aquesta cruïlla he optat per 
continuar la meva carrera i donar pas a 
la següent persona de la llista, la Dolors 
Castellà perquè crec que com deia el bis-
be Casaldàliga, l’important són les meves 
causes, no jo. 
Gràcies a totes aquelles persones que al 
poble, a la Garriga i arreu penseu en les 
cadires sense tapissar més que en les 
poltrones a l’hora de fer política i servei 
a la comunitat. Teniu tota la meva admi-
ració i el meu entusiasme.  Seguiu sense 
defallir!

CORPUS A LA GARRIGA

Som al mes de juny, un mes important per 

el nostre municipi, ja que celebrem la diada 

de Corpus, una diada que posa novament 

La Garriga al mapa de la cultura tradicional 

de Catalunya.

Enguany, la setmana de Corpus culmina el 

diumenge 22 de juny, tot i que del 13 al 22 

de juny hi haurà diferents actes relacionats 

amb el Corpus, fruit del treball conjunt entre 

administració i societat civil.

Des de CIU som conscients de la impor-

tància que per a un poble representa poder 

mantenir els seus costums i tradicions, i és 

per aquest motiu que des de l’ajuntament tre-

ballem juntament amb la Associació Corpus 

la Garriga i amb la Parròquia, per aconseguir 

entre tots que aquesta festa tant nostre creixi 

any rere any. Una festa que creix també grà-

cies a la implicació de molts veïns i veïnes 

de la Garriga que participen activament per a 

fer un Corpus més gran, més autèntic i més 

treballat, fent-ne un referent al nostre país.

Des del nostre grup municipal, seguim amb 

el compromís de mantenir els nostres cos-

tums i tradicions alhora que també creiem 

que poden esdevenir un referent de promo-

ció econòmica del nostre municipi. La festa 

del Corpus n’és un clar exemple. Comerç, tu-

risme, patrimoni, restauració, conviuen amb 

el treball d’engalanar els nostres carrers amb 

catifes de flors, una tradició de fa tants anys. 

I és en aquest sentit que des de l’ajuntament 

destinem aquest any 2014 una part impor-

tant del pressupost, 35000 euros que per-

metran dur a terme diferents activitats durant 

la setmana, també permetran  comprar les 

flors per engalanar els nostres carrers amb 

les catifes, i ajudaran a fer difusió i promoció 

de la nostra festa i del nostre poble.

Avui la festa del Corpus de la Garriga és Pa-

trimoni Festiu de Catalunya, i volem que la 

festa creixi, i sigui també reconeguda com 

a Festa Tradicional d’Interès Nacional . I és 

per això que des de CIU ens comprometem 

a seguir treballant conjuntament amb l’Asso-

ciació Corpus la Garriga, per a que el nostre 

Corpus esdevingui una festa de país, una 

festa de Catalunya.

Fem-ho possible tots junts, sortim el dia 22 

tots a fer catifes de flors. Treballar junts en-

forteix les relacions humanes i fa créixer el 

sentiment de pertinença a un col·lectiu.  Això 

també és fer poble! Bon Corpus a tothom!!

Després de la celebració al nostre país de les 
eleccions al Parlament Europeu, en les quals no 
participava Solidaritat per decisió dels seus ad-
herits en referèndum intern, SI vol traslladar a la 
ciutadania les següents reflexions:

- Celebrem els bons resultats dels partits que 
es presentaven en aquestes eleccions i que 
estan a favor de celebrar el referèndum sobre 
la independència el proper 9 de novembre. 
- Felicitem els guanyadors de les eleccions a 
Catalunya, ERC.  Valorem positivament l’ob-
tenció d’un eurodiputat per a Compromís, i 
celebrem que s’obri la possibilitat de posar fi a 
l’hegemonia del Partit Popular al País Valencià 
i les Illes Balears, per avançar en la recons-
trucció dels Països Catalans. Observem amb 
molta preocupació la victòria del xenòfob Front 
Nacional a la Catalunya Nord.
- La fragmentació i dispersió del vot en la cerca 
d’altres alternatives polítiques, diferents de les 
tradicionals encaminades al bipartidisme, ens 
fa valorar positivament la maduresa política 
del poble català, que no es conforma amb “els 
de sempre”, i exigeix canvis polítics profunds 
per assolir els seus objectius d’una forma pa-
cifica, ordenada i democràtica, com no pot ser 
d’altra manera en una societat madura com la 
catalana.
- En aquest sentit, cal regenerar la política i 
apropar-la a les exigències de la ciutadania. 
Es fa necessari que els partits polítics i les ins-
titucions compleixin la voluntat dels ciutadans. 
La democràcia va molt més enllà que dipositar 
un vot cada 4 o 5 anys, ha de ser un exercici 
constant i dinàmic de construcció de la nostra 
societat, en base a diferents modalitats de par-
ticipació popular. Per això és molt preocupant (i 
un mal precedent, especialment pel proper re-
ferèndum del 9N), que les institucions catalanes 
hagin volgut impedir la consulta popular Multire-
ferèndum que es celebrava el mateix dia, amb 
el mateix argument “d’il·legal” que es fa servir 
des d’Espanya per impedir la celebració del re-
ferèndum d’autodeterminació.
- La desafecció i dubtes de la ciutadania sobre 
determinades institucions europees i llur fun-
cionament, fa necessari que en la construcció 
del nou Estat català, la pertinença a instituci-
ons com la Unió Europea o la zona € siguin 
posats a debat i votació popular en el si de la 
societat catalana.
- El poble català va parlar clar en aquestes últi-
mes eleccions, reforçant els partits a favor del re-
ferèndum. Ara cal que aquests partits convoquin 
el referèndum pel 9N i el celebrin digui el que di-
gui Espanya, en compliment dels compromisos 
que vam contraure amb la ciutadania els partits 
que ens vam presentar a les eleccions catalanes 
per exercir el dret a l’autodeterminació.

Solidaritat es posa al servei de les institucions 
catalanes i els agents socials, per a fer possible 
la celebració del referèndum el 9N, i contribuir a 
la victòria del Sí a la independència. No accep-
tarem dilacions, dubtes ni passes enrere. Tenim 
la raó, tenim la força del poble i tenim pressa, 
molta pressa. Ara és el moment del coratge 
perquè aquest sigui l’any de la independència.

Visca Catalunya Lliure!

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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ARTICLE DEL GRUP MUNICIPAL 
DEL PARTIT POPULAR

La història d’Europa dels últims 60 anys 
és la història d’un éxit.Generaciones sen-
ceres d’europeus han pogut gaudir d’un 
espai obert de llibertat , seguretat i pros-
peritat.Un valuós llegat que tenim el deure 
de preservar i administrar amb responsa-
bulidad.
Ara vivim un moment clau per a la cons-
trucció Europea.Després d’anys de dificul-
tats , estem superant per fi la crisi econò-
mica més greu i complexa que haguem 
atravessat abans i que Espanya ha patit 
amb particular intensitat .
El nostre país forma part, des de 
1986 , d’aquest gran èxit común.Som 
europeistes,no només pel desig de la pau 
i prosperitat entre Europeus, sinó també 
perquè la Unió Europea és imprescindi-
ble en l’era de la globalizació.Creiem en 
el valor de la unió davant de l’ aislament. 
Encara queda camí per recórrer , però els 
espanyols podem estar orgullosos dels 
esforços realitzats durant aquest temps , 
perquè han valgut la pena .
El nostre país no pot deixar passar aquest 
punt d’inflexió , la recerca d’oportunitats , 
de solucions i de nous horitzons . Els fets 
demostren que, només quan el nostre 
país està minimament representat i els 
seus interessos millor defensats , fem més 
Espanya d’Europa. Hem evitat un rescat 
de conseqüències molt negatives per al 
nostre país; la nostra contribució ha es-
tat determinant a l’ estabilitat econòmica 
d’Europa; tornem a complir amb les nos-
tres obligacions com a socis europeus de 
primer ordre i hem integrat plenament la 
política econòmica d’Espanya en el marc 
europeu, dotant d’estabilitat i confiança.
En els últims dos anys, gràcies a les re-
formes posades en marxa pel Govern, al 
compromís de totes les administracions i 
l’esforç del conjunt de ciutadans, Espanya 
ha recuperat el seu lideratge a Europa, si-
tuant-nos una altra vegada en lloc que mai 
vam haver de perdre. Malgrat els avenços 
aconseguits en els últims 50 anys, encara 
queda molt camí per recórrer per acon-
seguir una autèntica igualtat real d’opor-
tunitats, especialment en l’àmbit laboral, 
on la bretxa salarial entre dones i homes 
segueix sent un problema a corregir.

El divendres passat vam patir la 
greu notícia de la mort d’en Da-
vid López, a causa de l’atropella-
ment per un vehicle mentre prac-
ticava ciclisme. Aquest fet ens 
han trasbalsat a tots i totes. El 
diumenge a la plaça de l’Ajunta-
ment vam tenir una concentració 
on garriguencs i garriguenques 
fèiem un minut de silenci en re-
cord del David.  

Fa uns mesos, el Grup Muni-
cipal Socialista, demanava en 
una pregunta la possibilitat de 
instal·lació de senyalitzacions al 
nostre municipi, com s’havien fet 
en d’altres municipis, per alertar 
als conductors la normativa de 
deixar 1,5 metres de distància 
entre els ciclistes i els vehicles. 
Una reivindicació que, malaura-
dament ara pren més rellevància 
que mai. 

En aquell moment l’equip de go-
vern ens va dir que no es tenia 
plantejat de fer-ho i que hi havia 
carreteres titularitat de la Dipu-
tació. Durant la concentració 
de diumenge, els ciclistes feien 
aquesta reclamació i l’equip de 
govern va autoritzar als ciclistes 
a penjar una pancarta al balcó 
de l’Ajuntament demanant pre-
cisament això, les mesures de 
distància entre els vehicles i els 
ciclistes.

Creiem fermament en defensar 
aquesta mesura i no volem que 
es quedi només en una pancar-
ta penjada al balcó del nostre 
Ajuntament. Volem que s´instal.
lin aquestes senyalitzacions que 
considerem prou importants, per 
evitar casos com el David López. 

Des d’aquí, aprofitem per donar 
el nostre més sincer condol a la 
família i amics d’en David.

Biblioteca oberta a l’estiu!... i aviat, el cinema?
Després de dos anys de demanar-ho a 
l’equip de govern, sembla que la biblio-
teca Núria Albó romandrà oberta aquest 
estiu, per a gaudi i profit de totes les gar-
riguenques i garriguencs. Es tracta d’una 
molt bona notícia, d’un desig reiterada-
ment expressat per part de la ciutadania 
i d’una proposta sobre la que, des d’ICV 
havíem insistit en vàries ocasions perquè 
la consideràvem important. És evident 
que la crisi afecta molt durament a bona 
part de la població, i que, per molt que 
se’ns digui alegrement que ja s’ha iniciat 
la recuperació econòmica –no és així, per 
desgràcia!-, són molts els ciutadans que 
no es poden permetre anar de vacances, 
fer viatges exòtics o accedir a segones re-
sidències. Per a molts, pot ser una petita 
satisfacció quotidiana accedir a les instal-
lacions de la biblioteca municipal, acomo-
dar-s’hi per llegir el diari, contes o novel-
les, revistes d’actualitat, còmics... Per a 
d’altres, l’estiu és el moment de màxim 
esforç acadèmic, el temps de preparar 
exàmens, repassar cursos o acumular el 
bagatge suficient per afrontar el setembre 
amb garanties. Per a tots, en qualsevol 
cas, la biblioteca és un equipament cul-
tural públic de primera importància, i feia 
de mal pair veure’n les portes tancades 
a l’estiu, especialment aquests anys difí-
cils que tots plegats estem passant, co-
incidint amb el moment de màxim temps 
lliure de grans i petits. Ens congratulem, 
doncs, d’aquesta bona notícia, agraïm les 
gestions fetes i us animem a fer-ne un ús 
intensiu!
D’altra banda, sembla, també –creuem 
els dits!--, que les obres estructurals i 
d’adequació del cinema Alhambra avan-
cen a bon ritme, i que, aviat, podrem 
gaudir novament d’aquest equipament 
privat amb vocació de servei públic, que 
proporciona als garriguencs una privilegi-
ada finestra cultural. En aquest cas, que 
l’Alhambra pugui revifar l’any del cente-
nari de l’edifici que l’acull, és mèrit de tot 
el poble: de la propietat i la gerència de 
la sala, molt especialment, però també 
de tots els ciutadans i entitats que han 
col·laborat –podeu fer-ho, encara, fins a 
finals del mes de juny!—mitjançant la ini-
ciativa popular SOS Alhambra, de l’equip 
de govern municipal i de tots els partits 
presents a l’Ajuntament. Un èxit col·lectiu 
del que ens hem de felicitar, doncs, col-
lectivament.
En temps convulsos i de dificultats, l’ac-
cés a la cultura és més important que 
mai...

Àlex Valiente
Carlos Martín

Israel Molinero
Martí Porter
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Diumenge 1 de juny
Durant tot el dia, 
9a bicicletada BTT: pels camins fluvials del Congost i Besòs. La 
Garriga - Barcelona, 40 km, aproximadament. Tornada en tren o 
ruta alternativa. Per a ciclistes amb una certa preparació. 
Organitza: Centre Excursionista Garriguenc

a les 18 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
Silencis. Espectacle musical amb Yolanda Síkara. Preu: 10 €
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 20 h, a l’ Auditori de l’EMM
Concert de piano a càrrec de Víctor Braojos
Organitza: Escola Municipal de Música

Dijous 5 de juny
a les 17,30 h, al restaurant La Garrafa
Xocolatada solidària
Organitza: Oncovallès la Garriga

a les 18.30 h, al PIJ
Xerrada Parlem del futur: estudis i treball temporal. És compatible?
Organitza: Punt d’Informació Juvenil (PIJ)

Divendres 6 de juny 
a les 18 h, a l’Auditori de l’EMM
Concert- assaig obert de les Orquestres de l’EMM
Organitza: Escola Municipal de Música

Dissabte 7 de juny
Durant tot el dia, plaça de Can Dachs
Fira alternativa
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Art-Aliment 10

a les 11 h, a la pista poliesportiva de Ca n’Illa
Inauguració de l’equipament poliesportiu
Organitza: Ajuntament de la Garriga

durant tot el dia, al camp municipal d’esports
Torneig Pau Alié de futbol. Categoria benjamí
Organitza: Olímpic la Garriga

a les 20 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
Iaia!  amb Montserrat Carulla. Preu: 20 €
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 20 h, a la plaça del Silenci
Nit de cine, sopar popular i concert amb Orange Juice i Funk 
collective (23.15 h) 
Organitza: Amics del Jazz de la Garriga

a les 22 h, a la Plaça de Can Dachs 
Celebració dels  20 anys de Passaltpas. Ball amb la Copleta de la copeta.
Organitza: Passaltpas

Diumenge 8 de juny
Mercat de la cultura 
-a la pista poliesportiva numero 2 de ca n’Illa
10:30 h-14 h i de 16 h-21 h 
Pintada col·lectiva
-a la plaça Dachs
12 h Dble Electrohouse Minimal
13 h Jim DJ i Edu Elizondo Club Music
17 h Manu Flamenc
18 h Aires del Montseny Orquestra de Ball
19 h Zzilo Jazz
20 h Ukulele Reggae
21 h Frank Soul Jazz i R&B
22 h Manuela Kant Pop
23 h Slap! Rock
00:00h Mobscure Metal / Core
01:00h Kick Off Your Shoes Versions d’Offspring 

-a l’Auditori
20:30h Marta Arnaus i Jordi Bardella: Celistia Cançons d’autor

-a la plaça de l’Església
10:30h-20:30h Expositors d’artistes plàstics i literaris
10:30h-14:00h Passejada amb carro. Associació Tres Tombs de 
La Garriga
11:00h-14:00h Taller per nens i nenes
12:00h Societat Coral l’Aliança
17:30h Berenar: Coca amb xocolata
18:00h Contacontes al carrer, adreçat a nens i nenes
19:30h Entrega premis del concurs de microrelats i lectura del 
guanyador
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dimarts 10 de juny
a la Bibloteca Núria Albó
Jornada d’atenció al públic de l’equip del Síndic Greuges de Cata-
lunya. Les persones que hi estiguin interessades, caldrà que concertin 
prèviament l’entrevista trucant al telèfon 900 124 124 o enviïn un correu 
electrònic a l’adreça sindic@sindic.cat
Organitza: Síndic Greuges de Catalunya

Del 10 al 12 de juny
de dimarts a dijous, de 10 a 13 h  i dimarts i dimecres, de 16 a 19 h, a 
l’Oficina de català
Informació i inscripcions als cursos de català intensius de juliol 
per a adults 
Organitza: Oficina de català de la Garriga

de les 18 a les 20 h, als voltants de l’escola municipal de Música
Concerts a la Fresca. 
Organitza: Escola Municipal de Música

Dimarts 10 i dijous 12 de juny
de 9 a 12 h, a Can Raspall
Taller “Emprenedors +40 anys: per què és un bon moment?, a 
càrrec de Sergi Llorca (Focus Consulting & Management, SCP)
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dijous 12 de juny
a les 19.30 h, a Can Raspall
Festa del Medi Ambient i l’Energia. Xerrada “Quines són i quina és 
la millor opció de facturació elèctrica”
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Divendres 13 de juny 
a les 18 h, a la plaça de Can Dachs
Festa del Medi Ambient i l’Energia. Jocs infantils “Juguem amb 
energia” i Espectacle “Els contes del món”
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 18.30 h, a l’Auditori de l’EMM
Concert de les corals de Preparatori: “El Follet Valent”
Organitza: Escola Municipal de Música

Dissabte, 14 de juny
a les 10 h, al Centre de Visitants (ctra. Nova, 46)
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Itinerari guiat: “Vila termal i d’estiueig”(Ruta Raspall). Inscripció 
prèvia: info@visitalagarriga.cat o trucant al 93 113 70 31 / 610 47 78 23.
Organitza: Centre de Visitants

a les 12 h, a l’estació de Renfe de la Garriga
Itinerari guiat: “Refugi antiaeri de l’estació”.  Inscripció prèvia: 
info@visitalagarriga.cat o trucant al 93 113 70 31 / 610 47 78 23.
Organitza: Centre de Visitants

durant tot el dia, al camp municipal d’esports
Torneig de futbol. Categoria aleví
Organitza: Olímpic la Garriga

durant tot el dia, al poliesportiu de Can Noguera
Copa Catalunya de futbol sala
Organitza: Futbol sala la Garriga

a les 18 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
Xè Cicle Joves Intèrprets. 
Concert The Kid (BSO original) amb l’Orquestra de Cambra de l’EMM - 
Martí Carreras - Alfons Reverté
Organitza: Escola Municipal de Música

Diumenge 15 de juny
durant tot el dia, al camp municipal d’esports
Torneig de futbol. Categoria cadet i juvenil
Organitza: Olímpic la Garriga

a les 11.30 h, a Can Ramos
Concert de final de curs de l’Aula de Música Moderna i Tradicional 
de la FUMH 
Organitza: FUMH

Dimecres 18 de juny 
a les 15.15 h,  a Can Raspall
Píndola formativa: “Podem millorar la nostra actitud?”
Organitza: Aprop i FUMH

a les 19 h, a la Biblioteca Núria Albó
Club de Lectura. Els fantasmes del barretaire de George Simenon. 
Coordina la sessió Rosa Solé.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Del 13 al 22 de juny
Programació de Corpus
Organitza: Associació Cultural Corpus la Garriga, Parròquia de Sant 
Esteve de la Garriga i Ajuntament de la Garriga 

Dilluns 23 de juny
a les 21.30 h, a la plaça de l’Església
Festa Nacional dels Països Catalans. Cercavila pels principals 
carrers del poble. Lectura del Manifest dels Focs de Sant Joan i 
Flama del Canigó. 
Organitza: CEG

Dijous 26 de juny
a les 20 h, a l’Auditori de l’EMM
Concert a càrrec dels grup de guitarres. Direcció: Núria Martínez
Organitza: Escola Municipal de Música

Divendres 27 de juny
a les 21 h, a Can Ramos
Concert del grup Bacchanalia 
Organitza: FUMH

a les 22 h, al local social del CEG
Projecció audiovisual “Patagònia, Cerro Torre 2011”. Presenta: 
Joan Solé
Organitza: CEG 

Dissabte 28 de juny
a les 14 h, al poliesportiu de Can Noguera 
Torneig de tennis taula
Organitza: Tennis Taula la Garriga

Diumenge 29 de juny
de 18h a les 21 h, a la sala polivalent del Teatre de la Garriga
Jam Session-Improvisació. Trobada diàleg de músics i moviment 
per a tota persona interessada a participar-hi.
Sessió conduïda per Elena Castelar Garriga-Associació “Relats de 
l’Alzina”

E
l G

ar
ric

 n
o 

es
 fa

 r
es

po
ns

ab
le

 d
el

s 
po

ss
ib

le
s 

ca
nv

is
 e

n 
aq

ue
st

a 
ag

en
da

Vols rebre El Garric a casa?

Envia les teves dades a 
oac@ajlagarriga.cat

Vols rebre informació de la Garriga al teu 
correu electrònic?

Apunta’t al butlletí digital
http://www.lagarriga.cat/actualitat/butlleti-digital/

Mes informació a: www.lagarriga.cat
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A la Sala Municipal d’Art i Exposicions Andreu Dameson es 
pot veure una mostra dels treballs dels tallers per a infants de 
l’EMAD. Què hi trobarà el visitant?
S’hi poden veure els treballs que han realitzat els alumnes du-
rant tot el curs. Des de les primeres idees fins els projectes i els 
treballs finals que han fet els infants. No és només una exposició 
pels pares sinó que és una mostra de treballs artístics que poden 
agradar a tothom i que estan molt ben fets. També és una mane-
ra d’engrescar a altres infants perquè s’apuntin l’any que ve als 
tallers. D’aquesta manera poden fer-se a la idea de què i com 
treballem i sobretot del resultat final.  

Per què heu triat els oficis com a nexe comú?
Cada any busquem un tema que  pugui ser atractiu pels alum-
nes. Partint de la idea que els infants sempre juguen a què 
volen ser de grans, vam pensar que donaria molt joc. I real-
ment ha estat així. Els ha entusiasmat conèixer antics oficis 
ja desapareguts o imaginar-se de què treballaran l’any 2100. 

De quines edats són els nens participants?
Tenim tallers per grups de nens i nenes des de P3 fins a 4t d’ESO.

Quines tècniques treballeu?
Nosaltres sempre intentem treballar moltes tècniques diferents, tant 
de volum com de pla, com pot ser la ceràmica, la pasta de paper, el 
reciclatge de diferents materials, el gravat o l’aquarel·la. D’aquesta 
manera les poden conèixer i trobar quina és la que els agrada més. 
Però sempre ho fem amb un denominador comú, respectar la 
creativitat de cada alumne i la seva experimentació.

Què creieu que aporten aquests tallers als infants?
Desenvolupar la creativitat de manera natural des de la infància, 
els pot ajudar, sens dubte, a tenir un punt de vista més obert de la 
nostra societat, i els hi dóna eines i recursos molt útils pel seu futur.

Des de l’EMAD, també es fan cursos per a adults. Quines pro-
postes es fan?
Pels adults ja es fan grups específics de dibuix, pintura, ceràmica 
i iniciació al torn. Enguany s’hi ha apuntat més d’una seixante-
na d’alumnes i també van tenir la possibilitat d’exposar, part dels 
seus treballs la setmana del 9 al 18 de maig.

Per a adults, durant el juliol se seguiran oferint cursos oi?
Sí. Enguany farem cursos de gravat, motlles, art teràpia, torn i 
pintura a l’aire lliure.
 
En el ple del mes d’abril es va aprovar que l’EMAD implan-
tarà, el proper curs, la tarificació social. Què suposarà? 
Doncs permetrà accedir als cursos a aquelles famílies menys afa-
vorides . Des de l’EMAD s’ofereix així qualitat i bon preu, les quotes 
mensuals podran tenir descompte d’acord amb la renda personal 
de la unitat familiar, les despeses d’habitatge i els ingressos. Així es 
pot garantir l’accés de qualsevol família als tallers i cicles formatius 
promovent així la igualtat d’oportunitats i la inclusió social.

De cara al curs vinent, al Taller d’Art oferireu noves propostes. 
Quines són?
De cara al curs vinent tenim dues novetats importats! 
Una, és que organitzarem uns tallers d’Art en famí-
lia. Setmanalment podran venir al taller a treballar pa-
res/mares, avis/àvies, amb fills i néts.  Tindran la pos-
sibilitat de treballar conjuntament en un espai relaxat, 
i tornar a reviure o viure experiències molt positives. 
L’altre és que farem la proposta de fer un taller Stop Motion, ( 
és una tècnica d’animació que consisteix a capturar fotografies 
consecutives d’un objecte movent-lo una mica entre fotografia 
i fotografia de manera que visualitzant-les ràpidament sembla 
que l’objecte es mogui.) Aquest taller està pensat per el grup 
d’alumnes de 4t de primària a 6è i per al grup de joves ESO.

Rosa Iglesias, Eva Ràfols i Montse Gratacós, professores als tallers d’infants de l’EMAD
Han inaugurat una mostra dels treballs dels alumnes dels tallers a la Sala Municipal d’Art Andreu Dameson

Montse Gratacós, Eva Ràfols i Rosa Iglesias  
són professores als tallers d’infants de l’EMAD. 
Tècniques superiors en  arts plàstiques i 
disseny, les dues primeres i llicenciada en Art 
la darrera, són les encarregades de vehicular 
la creativitats dels nens i nenes de P3 a ESO 
que passen pels tallers de Can Xic Corder.  Els 
ensenyen diferents tècniques però sobretot 
a gaudir creant.  El resultat, d’aquests tallers 
que fa 25 anys que s’organitzen a la Garriga, 
es poden veure a la mostra de la Sala Municipal 
d’Art  i Exposicions Andreu Dameson. Val la 
pena, us sorprendrà.

“Els tallers ajuden als infants a desenvolupar la seva creativitat i  a 
ser més oberts amb la societat”


