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Telèfons d’interès

Un estiu segur

Una de les primeres decisions que vaig prendre com a alcaldessa 
va ser obrir la piscina municipal a tothom durant l’onada de 
calor del juliol del 2019. També es va activar el seguiment i 
suport a la gent gran per detectar o evitar situacions de gravetat. 
Després va venir el temporal Gloria i uns mesos més endavant les 
inundacions, que van accelerar la reforma del clavegueram i el 
sistema de drenatge d’una extensa àrea del poble. Si no hagués 
estat per la pandèmia, el canvi climàtic hauria marcat el mandat 
en el capítol d’imprevistos.

Històricament, som poble d’estiueig perquè –a banda del 
termalisme– els visitants sempre han apreciat el corrent d’aire 
d’aquest punt privilegiat de la conca del Congost, però això ha 
canviat. Hem confirmat i ens hem d’adaptar a la realitat que els 
estius, a la Garriga, són ara un moment delicat. Al poble s’hi viu 
bé, però cada cop tenim canícules més pesades i allargades. 

Parlo d’això perquè amb aquest número del Garric celebrem 
l’arribada de l’estiu: la celebració del Corpus, Sant Joan, la Festa 
Major... i, per molta gent, la merescut descans de les vacances. 
Quan escric aquestes línies no puc aventurar com ens afectarà 
l’augment de les temperatures, però venim d’una primavera 
seca i calorosa, que ha deixat el nostre entorn en una situació 
vulnerable. Per això cal dir que mentre estem de celebració 
i de dies de repòs, a l’ajuntament es treballa per evitar grans 
afectacions i durant aquests mesos hi haurà sempre qui estarà 
amatent a tot allò que pugui succeir aquest estiu. El nostre 
compromís per una Garriga més sostenible és prioritari. 

Així mateix, aprofito per felicitar els bombers de la Garriga i el 
voluntariat de Protecció Civil i de l’Associació de Defensa Forestal 
per la difusió d’informació preventiva en l’àmbit de la salut i del 
comportament humà. I com no, també als particulars que han 
netejat els seus boscos.

Tanmateix, hem de reclamar un cop més la col·laboració de 
tothom per evitar situacions no desitjades. La precaució al bosc, 
el consum responsable d’aigua i les mesures domèstiques contra 
les plagues faran que passem un estiu agradable i segur.

Els canals d’informació de l’ajuntament us aniran donant consells 
per evitar mals majors. Espero que per a tothom siguin uns mesos 
feliços. Bon estiu!
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Telèfons d’interèsFesta Major

La Festa Major de la Garriga recupera el format i els espais tradicionals de 
celebració previs a la pandèmia de COVID-19. Així, les places de l’Església i 
Can Dachs, el Passeig, el Teatre de la Garriga – El Patronat, l’Espai Nits de 
la Doma i Can Noguera concentraran el gruix d’activitats.

La Garriga recupera la 
Festa Major prèvia a la pandèmia

Els dies 28, 29, 30 i 31 de juliol i 3 d’agost, la Ga-
rriga torna a engalanar-se per celebrar la Festa 
Major, enguany, recuperant de nou el format 
previ a la pandèmia i sense restriccions sani-
tàries.

La programació començarà amb el pregó a 
càrrec de la xef garriguenca Maria Nicolau i se-
guirà amb  els ja clàssics correfoc i correaigua, 
per acabar amb un concert del grup de rock de 
la Garriga Místics, a la plaça de l’Església. 
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Promoció econòmicaFesta Major

Després de dos anys, també es recupera el sopar de Festa Ma-
jor a la Plaça de Can Dachs, amb l’orquestra La Principal de la 
Bisbal, que posarà música a la nit.

Durant les tardes del divendres i dissabte, el Passeig acollirà 
les activitats familiars. Tampoc hi faltaran activitats al Teatre 
de la Garriga – El Patronat, com concerts vermut.

En total, es preparen un centenar d’activitats que es repartiran 
entre la plaça de l’Església, la plaça de Can Dachs, el Passeig, 
el teatre, l’Espai Nits de la Doma i Can Noguera, i que volen 
conformar “una programació en què tothom se senti repre-
sentat i que tothom la pugui gaudir”, amb un ampli ventall 
d’espectacles “per a totes les edats i gustos”, segons el regidor 
de Cultura, Lluís Rodríguez.

Així sonaran les nits de Festa Major
Divendres, a l’Espai Nits de la Doma, que tornarà a concentrar 
l’oferta d’oci nocturn de la celebració, els finalistes del con-
curs de grups de música novells Dystopia i Black Plant Gar-
den arrencaran els concerts de nit a partir de les 21 hores. Tot 
seguit, serà el torn de T-Nue amb el seu pop-rock garriguenc, 
Jazzwoman amb les seves lletres feministes i els DJs locals Le-
fert i Edu Elizondo.

I dissabte, Lola & the Rhinos, guanyador del concurs de grups 
obrirà la nit musical. Cocodrilo Club, tornarà a fer ballar el pú-
blic i escalfarà l’ambient per Obeses. Ja més entrada la nit, 
Subliminal Marc seguirà la festa, que tancaran els DJs garri-
guencs FLAVO.
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Espai Nits de la Doma
Des de l’Ajuntament s’ha decidit recuperar aquest espai un 
cop eliminades les restriccions d’aforament per la prevenció 
de la COVID-19 i atenent les peticions d’entitats i persones a 
títol individual que remarcaven la practicitat de concentrar en 
un espai força cèntric la gran oferta de l’oci nocturn de la Festa 
Major de la Garriga.

No obstant això, la intenció és mantenir el model de festa de 
l’any passat, apostant per una programació protagonitzada 
per artistes locals i evitant macroconcerts.

“Li volem donar un gir a la Doma”, comenta el regidor. “Volem 
que es converteixi en un espai on les famílies puguin anar-hi a 
sopar abans que es faci de nit, un espai de trobada”. Per això, 
l’oferta de la Doma es completarà amb la gastronomia de di-
verses food trucks.

Festa lliure, fes-te lliure!
Un any més, torna la campanya ”Festa lliure, Fes-te lliure”, que 
té per objectiu de prevenir comportaments sexistes i possibles 
agressions sexuals durant la Festa Major. “Amb aquesta cam-
panya volem contribuir a la bona convivència i a unes rela-
cions respectuoses i igualitàries de totes les persones”, explica 
l’alcaldessa, Dolors Castellà. Per això, s’instal·larà el  Punt Lila, 
que estarà ubicat a l’Espai Nits de la Doma.

Tota la programació a www.lagarriga.cat

El cartell 
d’enguany
Mishale Barea ha estat 
l’alumna de l’EMAD guanya-
dora del concurs de cartells 
de Festa Major, amb una 
proposta que engloba els 
diferents protagonistes de 
la celebració sota el lema 
“sense tu no hi ha festa”.

L’Esgarrinxada, la Ruta del Pintxo i el Torneig 
de futbol sala d’estiu, celebracions prèvies

Enguany, es recupera l’Esgarrinxada, una de les activitats em-
blemàtiques de la Festa Major, però torna amb novetats: tin-
drà lloc el dia 23 de juliol, avançant-se a les dates de la festa i 
esdevenint un dels actes previs.

Una altra de les activitats prèvies que torna amb força és la 
Ruta del Pintxo, que se celebrarà del 14 al 24 de Juliol. Durant 
aquests dies, bars i restaurants de la Garriga oferiran les seves 
creacions en forma de tapa, acompanyades de beguda, per 3 
euros la consumició.

El Torneig de
futbol sala
d’estiu, a més, 
serà del 6 al 
29 de juliol, 
a la Pista 1.

Festa Major
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Promoció econòmicaPromoció econòmicaJoventut

Les conclusions extretes del procés participatiu per donar forma a l’Espai Jove 
de la Garriga serviran de base per elaborar el pla d’usos de l’equipament.

6

Ja estan a punt les bases per engegar
tota la maquinària de l’Espai Jove

A l’octubre de 2021 engegava un procés participatiu que volia 
teixir el nou Espai Jove de la Garriga. Joves, entitats i personal 
tècnic eren cridats a participar, per decidir tant els serveis que 
hauria d’oferir el nou espai, com el nom.

Ara, les conclusions extretes dels qüestionaris, trobades 
i reunions seran la base que marcarà quins serveis haurà 
d’incloure l’equipament i com s’oferiran.

A banda del personal tècnic municipal i les entitats, han 
participat en el procés tots els grups de 4t d’ESO de l’Institut 
Blancafort, l’Institut Vil·la Romana i l’Escola Sant Lluís Gonçaga 
i 24 joves a la sessió participativa. A més, es van respondre 115 
qüestionaris en línia.

Entre les opinions recollides, destaca la necessitat del jovent 
de comptar amb un espai de trobada, en general, però també 
té força la necessitat d’un espai artístic, on poder crear, 
formar-se i compartir el seu art. També destaca la necessitat 
d’un servei d’assessorament en salut, sobretot mental i sexual.

En quant a l’espai físic, es recull la proposta d’habilitar la 
planta superior de l’Espai Jove, per comptar amb espais amb 
més intimitat i espais de creació.

Pel que fa al nom de l’equipament, les propostes combinen 
Can Luna i Espai Jove amb diferents variants i combinacions.

De les trobades amb entitats i amb personal tècnic, s’extreu 
la necessitat de col·laboració entre l’àrea de Joventut i les 
entitats juvenils de la Garriga, per apropar-les a l’Espai Jove, 
i es proposa la creació d’una taula de coordinació entre 
el personal tècnic dels equipaments esportius i l’equip de 
joventut.
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Joventut

7

El 28 de maig va tenir lloc al pati de Can Luna la final 
del concurs de grups de música novells, un concert 
que va servir també per fer el retorn dels resultats del 
procés participatiu de l’Espai Jove al jovent que hi va 
assistir.

Gràcies a uns grans plafons, tothom va poder conèixer 
els resultats de les enquestes realitzades, la valoració 
de les sessions participatives i les conclusions i 
propostes que es desprenen de tot el procés.

Pel que fa al concurs, el grup Lola and the Rhinos es 
va proclamar guanyador. A banda de l’enregistrament 
d’un EP, la banda actuarà a la Festa Major de la Garriga. 
També ho faran els altres dos finalistes: Black Plant 
Garden i Dystopia.

Un concert de concurs per fer 
el retorn del procés participatiu

Can Terrers esdevé un nou espai 
d’oci estiuenc

La zona de pins de Can Terrers es converteix aquest estiu 
en un nou punt de trobada i oci adreçat a la ciutadania i, 
especialment, al jovent de la Garriga.

I és que, des del mes juliol i fins a finals de setembre 
(amb l’excepció dels dies 1 a 21 d’agost), s’hi instal·laran 
food trucks que oferiran el seu servei de restauració, amb 
ambientació lumínica i musical. També es proposarà al 
sector de la restauració de la Garriga la possibilitat que hi 
participin oferint els seus serveis.

A més, la proposta es complementa amb una sèrie 
d’activitats culturals de petit format, que podran incloure 
espectacles de màgia, concerts, monòlegs, projecció de 
pel·lícules...

Les persones que s’hi acostin, hi trobaran bancs, banys 
i fonts d’aigua portàtils, per tal de garantir la seva 
comoditat.

L’espai funcionarà de 20.30 a 01 hores cada dia, i fins les 
02 hores els divendres i dissabtes que, a les 22 hores, 
comptaran amb alguna d’aquestes propostes culturals.

Des d’aquest juliol i fins a finals de setembre, Can Terrers compta amb un 
nou espai d’oci, amb l’oferta gastronòmica de food trucks cada vespre, i 
amb propostes culturals de petit format els divendres i dissabtes.
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Promoció econòmicaCultura

Els dies 10 i 17 de juliol, es representen a la Garriga Lume i Bubble You, 
dos espectacles de circ que no deixaran indiferent ningú.

Un juliol ple de circ a la Garriga

La Garriga s’omple de circ aquest juliol. I és que dos espectacles 
d’aquesta disciplina aterren al municipi per fer somiar infants i 
persones adultes.

El primer és Lume, de la Companyia Du’K’tO, un espectacle 
que combina les acrobàcies, els malabars i el trapezi. Quatre 
personatges, interpretats per Bàrbara Vidal, Odilo Fernández, 
Rocío Belén Reyes Patricio i Bernat Messeguer, transiten entre 
el món de la fantasia i el terrenal, en un escenari amb llums, 
ombres, textures i colors que transformarà la visió del públic a 
mida que avança l’acció. Sota la direcció de Celso i Frana, de la 
companyia de circ “eia”, es representarà el 10 de juliol, a les 21 
hores a la plaça de Can Dachs.

La segona proposta és Bubble You, de la Companyia belga Be 
Flat, un espectacle on el circ, la música i el joc s’uneixen en un 
caos orquestrat. Cinc acròbates habiten una estructura vertical, 
un espai que els protegeix del món, però alhora els limita. 
Hauran d’explorar els seus límits per trobar la sortida cap a la 
llibertat.

Aquest espectacle arriba a la Garriga fruit de les sinèrgies 
teixides en el programa Esfera Circ, emmarcat en una gira 
que el durà a diverses poblacions catalanes. A la Garriga, el 
podreu veure el 17 de juliol, a les 20.30 hores (l’espai està per 
determinar).

Treball per reforçar el circ
Ja fa temps que la Garriga treballa per reforçar el paper del circ 
en la programació cultural del municipi. Si des de fa un any i 
mig, el Teatre de la Garriga - El Patronat forma part d’Esfera Circ, 
un programa d’acompanyament per ampliar els coneixements 
sobre aquesta art escènica i fomentar-ne la programació, 
ara, l’equipament s’ha adherit a la Red Española de Teatros, 
Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.

Entre molts altres serveis, aquesta associació cultural sense 
ànim de lucre permet als seus associats participar en els 
circuits “Danza a Escena” i “Circo a Escena”, per contribuir a 
fomentar la visibilitat de les propostes de dansa i circ en les 
programacions dels teatres públics, finançant el 50% del catxet 
dels espectacles.

Vegeu el tràiler de Lume:            Vegeu el treball de la Cia Be Flat: 

Podeu reservar les vostres entrades al web del Teatre de 
la Garriga – El Patronat: www.teatrelagarriga.cat



Els treballs de restauració dels revestiments interiors de la Doma 
han permès treure a la llum pintures i gravats històrics. A més, a la sagristia 
es va descobrir una galeria que podria datar d’entre els segles XVI i XVIII.

Descobrint nous secrets de la Doma

Aquesta primavera, diversos treballs de 
manteniment i restauració a l’església de 
la Doma han permès fer-hi troballes que 
aporten noves informacions històriques 
del temple.

D’una banda, la campanya de restaura-
ció i consolidació dels revestiments de 
les parets interiors de l’església va per-
metre descobrir decoracions originals i 
la sobreposició de paraments, elements 
que evidencien els canvis que va anar 
vivint el temple a mesura que evolucio-
nava. Entre les pintures i les inscripcions 
descobertes, s’han trobat gravats del 
segle XVII, amb noms de famílies que ja 
apareixen a la documentació de l’època.

Telèfons d’interèsParimoni

venció arqueològica, consistent en l’ex-
cavació d’una galeria subterrània que, a 
nivell d’hipòtesi, sembla equiparable a 
les galeries subterrànies construïdes en-
tre els segles XVI i XVIII a l’interior de mol-
tes construccions (singularment masies) 
del Vallès, el Maresme i zones properes.

La galeria baixa de manera pronunciada 
i estava plena de terra, runa i ossos hu-
mans. L’anàlisi d’aquestes troballes per-
metrà corroborar o descartar la hipòtesi 
esmentada, i estudiar i documentar l’es-
tructura i intentar datar-ne el moment 
de construcció i el d’abandonament.

Aparentment, la galeria era utilitzada 
per amagar i emmagatzemar objectes 
de valor en moments de conflicte i, pos-
teriorment, com abocador. Sembla que 
ser que va ser seccionada quan es va 
construir una part de l’escala d’accés a 
l’església, a finals del segle XIX o amb la 
reforma de mitjans del segle XX.

Dèbora Iglesias, una de les restaurado-
res, explicava que, en aquests treballs 
puntuals, es va tractar la pintura mural 
de l’edifici que requeria una actuació 
més urgent. “Les parets es troben en 
força mal estat”, explicava l’experta, qui 
afegia que “el sostre ha patit humitats i 
això ha fet que els arrebossats es vagin 
desprenent i el material es vagi desfent”.

Segons el regidor de Patrimoni, Jordi 
Pubill, “la Doma és un dels emblemes 
del municipi, per tant és molt important 
contribuir a la seva restauració”. Pubill va 
aprofitar per fer una crida per tal que “to-
thom se senti seu el patrimoni” i perquè 
“les entitats supramunicipals entenguin 
que forma part del territori”.

Galeria subterrània
Només unes setmanes abans, a la ma-
teixa sagristia, es va realitzar una inter-
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Som a principis de juliol i l’Escola Mu-
nicipal de Música Josep Aymerich està 
tancant el curs. Durant el mes de juny 
es van celebrar els darrers concerts de la 
Temporada de l’Escola de Música 2022, 
mostra de tot el treball realitzat pels di-
ferents grups i alumnes del centre al llarg 
del curs.

La Temporada és un bon retrat del pro-
grama educatiu que ofereix l’escola: da-
rrera l’actuació de les diferents agrupa-
cions, l’alumnat  treballa setmanalment 
tant el cant com instruments en dife-
rents formats. I és que l’oferta de l’EMM 
és àmplia i variada, oferint des del pri-
mer contacte per a infants i adults, fins a 
l’accés a estudis reglats al Conservatori, 
passant per les persones aficionades 
que volen gaudir de la pràctica musical. 
La seva directora, Cecilia Reguero, expli-
ca que “com a centre de règim especial 
autoritzat pel Departament, l’EMM té una 
trajectòria pròpia, que prioritza la desco-
berta i la creació com a punt de partida 

L’EMM posa a l’abast de tothom 
l’educació musical
L’Escola Municipal de Música Josep Aymerich és el centre públic de la Garriga 
que ofereix formació musical per a totes les edats i nivells.

per trobar allò que ressona en cadascú. 
Tothom ha de poder cultivar el seu espai 
de creixement en la música amb sentit i 
rigor, per això fomentem la pràctica vo-
cal i instrumental en grup”.

Oferta per a tota mena de públics
El pla d’estudis de l’EMM comença amb 
la Descoberta musical, un primer con-
tacte amb la música a través del joc so-

nor per a infants de 2 a 3 anys, que con-
tinua amb la Sensibilització, on entren el 
joc la cançó, el moviment i l’experimen-
tació sonora. S’adreça a nenes i nens de 
3 a 5 anys.

En paral·lel als estudis de Primària, al 
llarg del Nivell elemental, s’assoleixen 
els coneixements bàsics que  permeten 
comprendre el llenguatge de la música 
i avançar amb l’instrument, tant indivi-
dualment com en grup. Tastets per des-

Educació
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Totjoc és el programa que promou el joc i la joguina en català del Consorci per a la Normalització Lingüística. 

Totjoc fa referència a la voluntat d’implicar tots els agents de l’àmbit del lleure, tant la ciutadania en general, de totes les edats 
i condicions, com els comerços, a qui s’esperona perquè tinguin oferta disponible de jocs en català, com als fabricants, perquè 
apostin per incorporar el català en l’embolcall, les instruccions o el funcionament de jocs i joguines. 

Pel que fa a la ciutadania, Totjoc ofereix un cercador de jocs i joguines en català. Any rere any augmenta el nombre de jocs en 
català al mercat i actualment el cercador incorpora 1.193 referències actualitzades. Aquest catàleg conté informació exhaustiva 

Fem-la petar
Totjoc

de l’oferta de jocs, que es pot filtrar per l’edat dels destinataris i la tipologia de joc. 

Actualment, més de 400 comerços i establiments d’arreu de Catalunya són col·laboradors del 
programa i 26 empreses fabricants del sector ja s’hi han adherit (entre elles, Devir, Haba, GdM 
i Londji).

cobrir els diferents instruments a Primer, 
Workshops per explorar junts un cop 
triat l’instrument a Segon, i cant coral i 
grups instrumentals a partir de Tercer 
conformen aquesta etapa dels 6 als 11 
anys. 

Quant als estudis a partir de Secundària, 
a l’escola s’ofereixen diverses trajec-
tòries: d’una banda, és possible cursar 
quatre dels sis cursos que consten al 
Nivell Mitjà, amb l’opció de preparar 
proves d’accés al conservatori, i d’altra 
banda, també acull alumnes d’aquestes 
edats que arriben a l’escola amb ganes 
de fer música, sense formació prèvia, en 
un grup de Llenguatge Musical de Se-
cundària.

Finalment, l’alumnat adult també té el 
seu espai tant en l’instrument, el llen-
guatge i la música en grup.

Les especialitats instrumentals s’exte-
nen des dels instruments de corda i vent, 
passant pel piano, percussió i cant, tant 
individuals com de grups corals i instru-
mentals.

Tal i com apunta Txell Catalan, regidora 
d’Educació, “no és casual que un muni-
cipi com la Garriga tingui un planter de 
músics tan extens, de tanta qualitat i de 
totes les edats, tant a nivell professional 
com a nivell aficionat: en aquest fet hi 
ha jugat i hi juga un paper fonamental la 
bona feina que es fa des de l’Escola Mu-
nicipal de Música, que és el referent de 
l’educació musical al nostre poble”.

Activitats de l’EMM

A banda de la Temporada de 
concerts, l’Escola proposa di-
verses activitats, tant a nivell de 
l’alumnat com obertes al poble. 

De portes endins, l’Escola Con-
vida aporta noves experiències, 
tallers i intercanvis amb altres 
escoles i alumnes. Així com el 

Educació

projecte Em Cordes? apropa els instruments de corda des dels 5 anys, els Con-
certs Extraordinaris constitueixen l’ocasió especial per preparar i compartir un 
repertori exclusiu i diferenciat de les Audicions que fem dos cops l’any. 

De portes enfora, l’EMM porta la música a l’Asil Hospital amb les Sessions de 
musicoteràpia i els Concerts Inclusius a càrrec d’alumnat i professorat. Cada 
curs visita el centre l’alumnat de Primer de Primària de les escoles al Com 
sona l’escola de música?. 

I per donar a conèixer de més a prop les activitats musicals i animar nous 
alumnes a cursar estudis al centre, és novetat el Tast de l’escola de música, 
per a infants d’educació infantil i primària, un dissabte al matí, a principi i a 
final de curs.

SS
ç

nyl·l

Presentació 
de l’EMM

Presentació  
dels grups 
instrumentals
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La Garriga va tornar a viure en tot el seu esplendor la festivitat de Corpus,
celebració que va recuperar la força que tenia abans de la pandèmia i que 
va voler donar més protagonisme a la cultura popular i religiosa de la festa. 
La Trobada Gegantera, el concurs d’aparadors, seguicis i actes de lluïment, 
concerts, sopars populars, la clavellada, l’Ou com balla i una trentena de catifes 
florals van omplir de música i color el municipi.

Promoció econòmicaPromoció econòmicaTurisme

La festa de Corpus 
torna a lluir a la Garriga
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Parlem de turisme

El camí Ral de Barcelona a Vic ha estat un important lloc de pas per a persones 
i mercaderies. 
A l’època medieval a les nits es convertia en un camí sinuós on poder ser atacat o 
robat per malefactors o bandolers. L’aparició de cases situades en el camí ral (els 
hostals) permetia oferir servei d’allotjament i descans per a carreters, traginers o 
viatjants que necessitaven fer un àpat, abeurar el bestiar i protegir-se dels perills.
La millora de la mobilitat, primer en tartanes i després en cotxes de línia,  va 
fer necessari destinar parades on la clientela es pogués esperar. La precarietat 
d’aquests transports feia allargar els temps d’espera, i així van aparèixer les 
fondes, on fer “parada i fonda”, per passar el temps menjant i fent un got de vi 
per poder continuar el camí. 
El 1813 l’Hostal del Lloch i terme, de propietat municipal, oferia menjar i beure 
a les persones que estiguessin de pas.
Entre finals del s. XIX i principis del s. XX van aparèixer la fonda Can Santa Digna 
(al c. Calàbria 112), Hostal Vila (o Hostal del Fum, c. Calàbria 127-129), Can 
Company ( o Restaurant la Garrafa, c. Calàbria 39, que va començar dedicat a la 
venda del vi fins ampliar com a casa de menjar i l’Hostal del Roure (al Passeig 
dels Til·lers, al costat del tren). 
Eren establiments amb un petit hort i bestiar (aviram, cabres, vaques, porc..) que 
els permetia elaborar una cuina senzilla i saborosa “de pagès”, molt preuada 
per les classes populars. En dies especials i per celebracions també feien àpats 
més sofisticats que atreien la clientela burgesa que s’estaven a “la colònia” 
d’estiuejants.
Als anys 40, durant la postguerra, alguns dels hostals van haver tancar. D’altres 
varen reeixir a partir dels anys 50, època en què hi arribaven comerciants i 
industrials que treballaven per la zona i que els caps de setmana hi anaven a 
fer àpats amb la família. A partir dels anys 60 els canvis socials i econòmics, així 
com la millora de la mobilitat, van permetre que les classes populars poguessin 
gaudir de temps de lleure on poder fer “turisme” visitant altres pobles per 
descansar, gaudir de la gastronomia i trobar-se amb amistats i família.

Hostals, fondes i 
cases de menjar

1954 Dinar de coristes a l'Hostal del Roure, foto cedida per la Societat Coral l'Aliança
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Ja tenim propostes guanyadores!
Un total de 1.212 persones han votat per decidir el destí dels 200.000 euros del 
Pressupost Participatiu, una suma que servirà per finançar el cost de les tres 
propostes guanyadores.

La millora del casal de la gent gran, la creació de zones d’oci i 
descans i la col·locació de papereres als parcs infantils són les 
propostes que han resultat guanyadores després de recomptar 
els vots de les 1.212 persones que van participar en la fase final 
del Pressupost Participatiu de la Garriga.
El projecte més votat, amb un 38,86% dels vots (471) ha estat la 
millora del casal de la gent gran. El projecte preveu la substitució 
de la fusteria exterior de l’equipament per alumini, la remodelació 
de la recepció i la instal·lació d’una marquesina a l’entrada per 
protegir-la del sol i la pluja. També se substituiran les cortines, es 
repintarà l’interior i es millorarà la il·luminació. El cost aproximat 
de l’actuació és de 110.000 €.
En segon lloc, amb el 37,87% dels vots (459), la proposta que 
també s’executarà serà l’adquisició i instal·lació de taules i cadires 
per a la creació de zones d’oci i descans, amb ombrejat i a l’aire 
lliure, a la zona del carrer Vulcà (al costat del parc de cal·listènia), 
la zona del Centre de Visitants, la zona del parc del Patufet i la 
zona dels Tres Tombs. El cost aproximat és de 80.000 €.

Participacio ciutadana
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Participació ciutadana

Podeu consultar el resultat de 
la votació i el rànquing final 

de les propostes aquí: 

Malgrat no ha estat la tercera proposta més votada, per 
pressupost també es podrà executar la instal·lació i renovació de 
papereres als parcs infantils, ja que té un cost de 5.000 €. Aquesta 
proposta ha quedat en cinquè lloc, amb un 23.35% dels vots 
(283).

El parc dels Pinetons, 
renovat
Nous jocs, una nova distribució, nous camins i nous 
terres i paviments. Les obres de reforma del parc dels 
Pinetons van acabar a finals de juny i han convertit 
l’espai en una zona per a l’oci familiar modernitzada i 
segura.
Així, s’ha tractat el perfil del terreny, anivellant-ne la 
superfície per evitar la formació de reguerons, s’ha creat 
una connexió a la xarxa de clavegueram, s’ha creat una 
zona de paviment drenant, a la part sud, per ajudar 
a recollir les aigües, s’han afegit dues noves zones de 
jocs infantils (una de 0 a 5 anys, un gronxador múltiple 
i un multijoc de grans dimensions), s’ha creat un camí 
accessible il·luminat que connecta totes les zones 
infantils, s’han instal·lat paviments de seguretat a les 
zones de joc (amb materials amortidors: sorra fina per 
la zona de 0 a 5 anys i ull de perdiu per les altres), s’ha 
renovat part del mobiliari urbà i s’han col·locat nous 
rètols informatius.
Mentre s’han realitzat les obres, per qüestions de 
seguretat i de rapidesa en l’execució, s’ha delimitat 
l’accés al parc.
La millora del parc dels Pinetons va ser una de les 
propostes guanyadores del Pressupost Participatiu 
2019-2020.
.

Vots representatius de la ciutadania
Comparativa dels percentatges de vots amb els per-
centatges de població (en relació a la població major de 
15 anys):  

De 16 a 17 anys
De 18 a 35 anys

De 36 a 64 anys

A partir de 65 anys

1%
24%

54%

21%

3%
23%

53%

21%

Votants Població

Un cop analitzats els vots de la ciutadania, s’arriba a la 
conclusió que les persones que voten són una mostra molt 
representativa de la població de la Garriga.  
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Territori

La Garriga ja està immersa en la campanya d’estiu en matèria 
d’informació i prevenció d’incendis. I ho fa treballant de 
manera coordinada amb els cossos de seguretat i prevenció 
d’emergències.
Des de l’Ajuntament, es treballa des de diversos fronts. D’una 
banda, mantenint una Franja Perimetral de Protecció d’Incendis 
Forestals a les zones de la Garriga a tocar dels boscos, és a dir, 
els Tremolencs, Can Vilanova i Can Poi. Es tracta d’un espai de 
25 metres d’amplada que es manté amb la vegetació aclarida, 
sense sotabosc i amb una baixa densitat de l’arbrat, per tal 
que, en cas d’incendi, el foc no arribi a les zones poblades. En 
la mateixa línia, també es fa una neteja forestal al voltant dels 
cementiris.
D’altra banda, i en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, 
s’aplica el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals, 
que estableix una sèrie de mesures per reduir les causes dels 
incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l’extinció.
També a través de la Diputació, entre el 21 de juny i l’1 de 
setembre, es du a terme el Pla d’Informació i Vigilància 
d’Incendis Forestals (PVI), pel qual personal informador recorre 
els camins de prevenció controlant les zones i informant les 
persones que hi troben sobre seguretat davant el risc d’incendi. 
Aquesta campanya s’estén a les Franqueses del Vallès, Samalús, 
el Figaró i l’Ametlla.
Tal i com apunta l’alcaldessa, Dolors Castellà, “tenint en compte 
les temperatures i el vent, i per les previsions de les persones 
expertes, es preveu un estiu pitjor que l’anterior”, per això durant 
els darrers mesos ja s’ha fet la feina de prevenció establerta: 
“neteja de camins i voltants dels cementiris, tenir cura dels 113 
hidrants del municipi, etc”. 

Per un estiu sense incendis
Ja està en marxa a la Garriga la campanya d’estiu de prevenció d’incendis, 
en què Ajuntament, Bombers, Policia Local, Protecció Civil i l’ADF es coordinen
per encarar l’estiu amb seguretat.

Franges Perimetrals de Protecció d’Incendis Forestals
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Territori

Coordinació de tots els cossos de seguretat
A banda d’això, també és molt important el treball coordinat 
de tots els cossos de seguretat i prevenció. Aquesta tasca 
conjunta es fa palesa en la reunió d’inici que campanya que 
se celebra cada any, per posar en comú les feines realitzades 
fins el moment i compartir els plans d’actuació previstos en 
cas d’emergència.

En el cas del cos de Bombers, durant la campanya forestal, 
que va del 15 de juny al 15 de setembre, estan operatius els 
178 parcs d’arreu de Catalunya, amb tots els seus mitjans, 
tant terrestres com aeris. Andreu Requena, cap de Bombers 
voluntaris de la Garriga, encara la campanya recordant que 
“la prevenció és el més important”, i, en cas d’incendi, “cal 
mantenir la serenitat. Si veiem una columna de fum, hem de 
trucar al 112, no intentar accedir al lloc del foc i molt seny”.

L’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Montseny-Congost és 
una organització sense ànim de lucre formada per persones 

voluntàries que treballen per la prevenció d’incendis. El seu 
coordinador comarcal, Ramir Lafuente, explica que “l’ADF 
Montseny-Congost i, especialment, el seu grup d’eines 
manuals, cada 15 dies ha fet una pràctica de prevenció: 
obrir franges i corriols, s’ha treballat en les fonts... Si no fem 
prevenció, gastem massa diners en extinció”.

L’Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil 
de la Garriga (AVPC), per la seva banda, també realitzen 
actuacions de prevenció i suport en emergències, en zones 
urbanes i periurbanes. Durant la campanya d’estiu, donen 
suport informant sobre les mesures de prevenció i d’actuació 
davant d’incendis. Així ho explica el seu cap d’unitat, Josep 
Marata, qui comenta que des de fa un parell de mesos estan 
fent sensibilització “sobretot a persones que viuen en masies 
i urbanitzacions, perquè facin les seves mesures correctores”.

Incendi a dues naus del polígon de 
Can Terrers

El treball coordinat dels diferents cossos de seguretat es va veure 
en les tasques d’extinció de l’incendi que va afectar dues naus 
del polígon industrial de Can Terrers, els dies 13 i 14 de juny.

Dilluns 13 de juny, poc després de les 16 hores, es va declarar un 
incendi en dues naus del polígon industrial de Can Terrers. El foc 
es va originar a la nau del c/ Francesc Macià 49 i es va propagar a 
la nau del darrere, situada al c/ Mil·lenari de Catalunya.

S’hi van desplaçar al lloc dels fets 28 dotacions de bombers, 
que van estar treballant en l’extinció del foc amb el suport 
del voluntariat de Protecció Civil la Garriga i l’ADF Montseny, 
la Policia Local de la Garriga, el cos de Mossos d’Esquadra i 
personal tècnic d’Agbar. El foc es va contenir perquè no afectés 
les naus adjacents.

Durant el matí de dimarts, 15 dotacions de bombers van seguir 
treballant en l’extinció del foc, que es va donar per apagat a 
les 16.20 hores d’aquella tarda.

Mentre va durar la columna de fum, bombers va recomanar 
tancar portes i finestres, sobretot a les zones amb afectació més 
directa pel fum, i que les persones amb malalties respiratòries 
evitessin sortir al carrer. Com a mesura de precaució, dilluns a 
la tarda es van tancar dos supermercats de la zona i dimarts 
al migdia l’Escola Bressol Les Caliues, l’Escola Giroi i l’Institut 
Vil·la Romana van ser desallotjats. Cap persona va resultar 
ferida a causa de l’incident.



Els resultats del sistema de recollida de 
residus porta a porta són immediats. Ja 
es va veure amb les primeres xifres de 
recollida, que van evidenciar que en una 
setmana es va passar del 43 al 79% de 
recollida selectiva.
Ara, comparant les xifres dels quilos de 
brossa recollits en el mes de maig de 

Doblem la selectiva, 
reduïm a menys de la meitat el rebuig

Medi ambient 

Comparant les dades de recollida d’escombraries del maig de 2021 amb les del 
mateix mes de 2022, un cop posat en marxa el sistema porta a porta, la xifra de 
recollida selectiva s’ha doblat, mentre que la de recollida de rebuig, s’ha reduït a 
menys de la meitat.

2021 i el de 2022, veiem que, amb el nou 
model, es recullen gairebé el doble de 
quilos en les fraccions orgànica, paper 
i cartró, envasos i vidre, mentre que els 
quilos de rebuig recollits, fracció que 
fa que es pagui més cànon, han pas-
sat a menys de la meitat (de 392.420 a 
111.320).

Orgànica Paper
i cartró Vidre Envasos Resta Poda Mobles

Maig 2021

Maig 2022

84.860

151.400

28.494

36.660

20.134

39.000

28.481

53.780

392.420

111.320

4.600

4.760

15.320

7.240

El grup de seguiment segueix
treballant
A finals de juny, el grup de seguiment del 
porta a porta es va tornar a reunir per po-
sar en comú impressions. Es van recollir 
les percepcions sobre el servei un cop 
passades festes com Corpus o Sant Joan 
i es van fer propostes de millora de cara 
a celebracions properes, com la Ruta del 
Pintxo o la Festa Major.

Recollida d’orgànica
extra durant l’estiu
Durant els mesos de juliol i agost, 
es farà una quarta recollida do-
miciliària de la fracció orgànica. 
Serà els dilluns, juntament amb 
la recollida habitual del rebuig. 
Aquesta recollida extraordinària es 
realitzarà del 4 de juliol fins al 29 
d’agost.

Després d’un mes des de la posada en 
marxa del servei, la trobada va resultar 
molt productiva, ja que es van fer valora-
cions molt fonamentades en l’experièn-
cia viscuda fins el moment.

En el grup hi participen entitats, associa-
cions de barris, comerços, escoles, grups 
municipals, etc. L’objectiu és donar veu a 
tota la ciutadania i recollir totes les sen-
sibilitats del municipi.
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L’Ajuntament revalida els seus 
reconeixements a la transparència
L’Ajuntament de la Garriga ha obtingut un any més el Segell Infoparticipa i 
el Reconeixement Administració Oberta 2021.

Un any més, l’Ajuntament de la Garriga ha obtingut el segell 
Infoparticipa, com a reconeixement a la transparència 
informativa del web municipal.

Així, la pàgina web www.lagarriga.cat ha tornat a assolir el 
100% dels indicadors de transparència de la comunicació 
pública local. El consistori forma part, d’aquest manera, del 
14% dels ajuntaments catalans que assoleixen l’excel·lència 
en transparència.

L’alcaldessa, Dolors Castellà, va recollir el guardó, atorgat per 
la Universitat Autònoma de Barcelona.

D’altra banda, el Consorci Administració Oberta de Catalunya 
va reconèixert un cop més l’Ajuntament de la Garriga per la 
transformació digital de la seva relació amb la ciutadania i en 
la seva gestió interna.

En el rànquing de l’any 2021, l’Ajuntament garriguenc ha 
quedat novament entre els 10 primers municipis de la 
categoria de 5.000 a 20.000 habitants.

L’AOC atorga cada any aquests reconeixements a les 
administracions cadpavanteres en transformació digital, 
amb l’objectiu de posar en valor la feina feta i aprendre de les 

millors experiències per impulsar un país digital i obert, amb 
governs àgils i col·laboratius.

En aquesta ocasió, l’encarregat de recollir el reconeixement 
va ser Lluís Marco, regidor de Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació.

Telèfons d’interèsComunicació
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El Consistori

La feina, bon indicador

Els grups municipals parlem poc de les xifres de 
l’atur. La raó és que l’evolució d’aquesta dada 
tan important no depèn, en gran part, de l’acció 
de govern de l’ajuntament, sinó de les dinàmi-
ques del món privat i de polítiques aplicades, 
bàsicament, des d’instàncies administratives 
superiors.
Però els nivells d’ocupació en un municipi afec-
ten la qualitat de vida del poble i, en el cas de 
ser negatives, sí que demanen més intervenció 
dels sistemes de cooperació a nivell municipal. 
Per això ens alegrem que de forma continua-
da les dades d’ocupació a la Garriga tenen una 
evolució molt positiva: entre el maig del 2021 i 
el 2022 hi ha 147 persones més que tenen feina, 
i respecte el mes anterior, que ja va donar molt 
bones xifres, hi ha 22 persones més amb contrac-
te. A nivell històric, hem assolit baixar de les 500 
persones que busquen feina, després de 14 anys!
Podem dir que aquests indicadors estan en sin-
tonia amb la tendència a tot el país, però per 
exemple a municipis veïns com les Franqueses, 
Figaró o Cànoves i Samalús, la xifra interanual és 
negativa. I com a comentari general, reiterem la 
crítica a la baixa qualitat de molts contractes, es-
pecialment entre els joves i les dones.
Dit això, aprofitem aquestes línies per posar en 
valor la tasca coordinada que es fa a nivell muni-
cipal a través de les àrees de Promoció Econòmi-
ca, Educació, el Servei Local d’Ocupació (SLO), i 
també des de Joventut. L’ajuntament de la Garri-
ga treballa per col·laborar amb els bons resultats 
en el terreny laboral: s’ha intensificat el contacte 
entre empreses del poble amb el SLO, alhora 
que també es fa una tasca ingent per adequar la 
formació professional a les demandes de feina: 
s’ha reordenat l’oferta formativa per a persones 
adultes, de manera que la Garriga comptarà ben 
aviat amb un centre oficial de graduació per a 
adults i també amb un centre de Formació Pro-
fessional que s’ubicarà a Can Raspall, espai re-
cuperat per a la formació de tots els ciutadans 
de la Garriga. 
Tot plegat són grans de sorra que des de la pers-
pectiva republicana posem perquè quan bufen 
bons vents, a la Garriga tothom tingui veles per 
avançar. Estem convençuts que aquests resul-
tats són el que més ens aproximen a la qualitat 
de vida que desitgem pel poble i la seva gent.

web: www.esquerra.cat/lagarriga
twitter: @ercambacord
facebook: ercambacord
instagram: @ercambacord
@: lagarriga@esquerra.cat

web: lagarriga.cup.cat
twitter: @cuplagarriga
facebook: cuplagarriga
instagram: @cup_la_garriga
@:  lagarriga@cup.cat

twitter: @JuntsxLG
facebook: Junts La Garriga
instagram: @juntsxlagarriga

El dia de la marmota: la Festa 
Major, una altra oportunitat 
perduda...
Fa 25 anys que s’ha impulsat un model de “con-
sum” cultural basat en els macro festivals. Un 
model de cultura fast food que genera macro es-
deveniments que produeixen escletxa cultural i fan 
servir grans marques publicitàries que blanquegen 
la seva imatge. Festivals que generen precarietat, 
que són un despropòsit ambiental i contribueixen 
a un model de turisme gentrificador que repro-
dueix la lògica desarrelada i extractivista del turis-
me de Barcelona.
Aquest model és el que més s’ha impulsat des de 
les administracions i les festes majors l’han agafat 
com a referència. Fa massa temps que defugim 
l’oportunitat de repensar-les. Tenim l’opció d’optar 
pel petit format, la gestió comunitària, la descen-
tralització i, així, superar el model del macrofesti-
val associat a la gentrificació i a la #MarcaBCN.
A la Garriga hem perdut la tercera oportunitat del 
mandat per repensar el model de festa major. El 
primer any, el projecte fallit  del govern de crear 
una coordinadora popular de festa major es va 
frenar fruit de la manca de planificació i de l’acom-
panyament necessari. El segon any, la pandèmia 
va truncar qualsevol possibilitat de canvi però, a 
més, el govern va optar per les pitjors lectures de 
les recomanacions del Procicat, en un moment en 
el què l’administració tenia el deure d’oferir cultura 
segura en un context de fort aïllament social.
L’any passat el govern va rectificar en positiu i va 
oferir una programació descentralitzada de petit 
format on l’aspecte a millorar va ser l’encaix de les 
entitats de cultura popular.
Aquest any hi havia la possibilitat de recollir el fil 
dels canvis positius endegats l’edició passada, 
corregir l’encaix del teixit associatiu i situar-ho en 
un context post pandèmic. No obstant això, el go-
vern ha optat per un model caduc, el de “l’espai la 
Doma”. Es podria optar per nous models de petit 
format en l’espai públic, treballar en veritables al-
ternatives descentralitzades i des d’una lògica de 
programació inclusiva i intergeneracional, però 
s’ha optat, altre cop, per la via fàcil i la improvisa-
ció.

Recuperem les festes

Després de dos anys sense gaudir-ne plenament, 
ara sí, hem recuperat Corpus. La festa de referència 
de la Garriga representa l’acte de cultura local 
més rellevant del municipi i una bona oportunitat 
per projectar el turisme de proximitat. Una de 
les festes tradicionals que ens permet retrobar-
nos a les places i carrers, amb una participació 
de tots els garriguencs i garriguenques. I també 
resulta una oportunitat per les nostres floristeries, 
restauradors i comerços per mostrar el nostre 
dinamisme i implicació amb el poble.

El Corpus d’enguany, a més, ha tingut també una 
rellevància addicional després de dos anys de no 
haver fet una festa amb tota la brillantor habitual. 
Ha estat una gran ocasió per tornar la festa al 
carrer i participar col·lectivament a la nostra 
festa. Gràcies a tots i totes per fer-ho possible, 
especialment a l’associació de Corpus i totes les 
entitats que hi han participat!

Properament, tindrem la ocasió de gaudir 
plenament de la nostra festa major i gaudir de les 
activitats, la Ruta de Pintxo i la música. Sembla 
que ho podrem fer novament a l’espai de la Doma, 
tal com des de Junts demanàvem, ja que ha estat 
un model d’èxit quan així s’ha fet.

Ens veiem als carrers! Us desitgem que gaudiu de 
la festa major! Bon estiu a tothom!
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El Consistori

twitter: @100x100LG
facebook: 100x100LG
instagram: @100x100lg
ESPAI CEDIT A L’ASSOCIACIÓ 
100% LA GARRIGA

web: lagarriga.socialistes.cat
twitter: @PSClaGarriga
facebook: partit.delssocialisteslagarriga
instagram: @psclagarriga
@: lagarriga@socialistes.cat

web: lagarriga.ciudadanos-cs.org
twitter: @Cs_LaGarriga
facebook: CiutadansLaGarriga
instagram: @cs_lagarriga
@: lagarriga@ciudadanos-cs.org

Improvisacions a escopetada 
de lladre 

 
Vam dir al Ple sobre l’Estat de la Garriga al mes 
de març que si algú hagués marxat del nostre 
municipi el juny de 2019 i hagués tornat aquell dia, 
es trobaria que amb prou feines ha canviat res a 
com ho va deixar.
Vam errar. La trobaria pitjor. El Govern de la 
simbiosi entre ERC i els 4 regidors no adscrits que 
formen part de la plataforma 100% la Garriga és 
el Govern de la improvisació. Van a escopetada 
de lladre intentant tapar els forats -esvorancs 
grandiosos- que ells mateixos creen amb la seva 
pèssima gestió. Al tema de l’horrible implantació 
del sistema de recollida de residus porta a porta 
del que ja hem parlat i opinat en diversos mitjans, 
se’n pot sumar altres que donen bona mostra 
de la maldestre gestió d’aquest Govern, que 
està més obsessionat en convertir l’Ajuntament 
en una mena de Parlament de fireta on intentar 
ressuscitar aquest cadàver polític que és el procés, 
que dedicar-se a les seves competències -que 
són moltes i de proximitat- amb la població. No 
és estrany doncs, que al Govern l’esbronquin i a 
nosaltres se’ns aplaudeixi com va passar a l’últim 
Ple.
Improvisacions. Una és la gestió del servei d’aigua 
potable. Un contracte que expirava el 31 de 
desembre del 2020 després de 30 anys i que avui ha 
tornat a ser prorrogat 18 mesos més. Mentre vostè 
que ens llegeix, segueix pagant una de les aigües 
més cares de la comarca per la incompetència dels 
que governen la Garriga.
Més: s’inicien les obres d’un lavabo públic a la Pl. 
del Silenci que serà font de problemes futurs, que 
costarà 51.000 € quan el preu pressupostat era 
10.000 €
Més: nombrosos parcs i zones verdes del nostre 
poble semblen una selva per manca de manteni-
ment, degut a què? Doncs a la improvisació, com 
no! a prorrogar contractes amb empreses que han 
donat mostres de la seva ineficàcia ja que entre 
ineficaços va el joc.
La gestió del govern de la simbiosi i la improvisació 
és cada vegada més contestada a la Garriga. Cada 
vegada més veïns, que van donar la seva confiança 
a l’actual Govern es penedeixen en veure la gestió 
lamentable. Cada cop queda més clar que la 
Garriga necessita un nou impuls, i que aquest no 
pot venir dels que porten governant 11 anys en 
coalició i 3 ostentant l’Alcaldia.

Per una Festa Major... 
més participativa!!

Fa dos anys, amb la suspensió de la Festa Major per 
la pandèmia, nosaltres li vam traslladar al govern 
que era el moment de fer una reflexió global del 
model de Festa Major. Fins ara, el model establert 
per l’equip de govern anterior d’una despesa molt 
elevada havia tingut les seves coses bones i també 
les seves dolentes. Per una banda grans concerts 
i activitats amb una altíssima participació tant de 
la Garriga com de fora, però amb la reivindicació 
de les entitats i associacions dels municipi que 
anaven a un model que cada vegada sentien 
menys seu.
Encara recordem la primera Festa Major orga-
nitzada en aquesta legislatura, on vam passar de 
tot el poder per les entitats, al “ordeno y  mando” 
de l’equip de govern. 
El nostre grup considera que estem davant d’una 
nova Festa Major que no va aprofitar el “parón” de 
la pandèmia per renovar-se i fer-la de tothom.
Com es costum en aquest equip de govern, la sen-
sació de improvisació i de deixar-ho per l’últim 
moment ha sigut el sentiment que moltes entitats 
han tingut fins el dia d’avui.
Hem passat d’eliminar el Espai Nits, a tornar-lo a 
rellançar, de només grups locals a sembla ser de 
nou a tenir caps de cartell de renom important i 
una festa major en molts espais del poble a la 
concentració en els quatre o cinc de sempre.
Nosaltres volem una Festa Major Inter generacional, 
que integri lo vell i lo nou, que dinamitzi tots els 
espais del nostre municipi, que fidelitzi a les 
nostres entitats en la seva organització però també 
en la seva execució.
Que hi hagi un pressupost clar des de el co-
mençament d’any, i que no sigui una “tabú” fins 
que el romanent de tresoreria ens deixi veure que 
podrem o no podrem gastar-nos en Festa Major.
La Festa Major ha de ser tractada com l’espai 
de convivència més important de tot l’any i per 
nosaltres el pal de paller de l’associacionisme del 
nostre municipi.
Tornarem a demanar a l’equip de govern treballar 
en aquesta línia, i esperem que juntament amb 
totes les entitats que ens reivindiquen això mateix, 
l’equip de govern es sumi i entre tots i totes 
n’estem segurs que ho aconseguirem!

Bona Festa Major!!! 

 
Un any més arriba l’estiu i amb ell la nostra 
desitjada festa major. Aquest any i després de 
dos estius amb moltes restriccions i limitacions a 
causa de la pandèmia sembla ser gaudirem d una 
festa major més normalitzada i amb activitats a 
diferents espais ja siguin a l’ aire lliure o en recintes 
tancats. Una novetat important i que celebrem 
és la recuperació de l’espai Doma com a escenari 
de concerts i activitats a l’aire lliure i també la 
recuperació de les barres de bar que diverses 
entitats garriguenques oferiran a tots els que ens 
acostem a aquest espai.

Des de 100% La Garriga us convidem a gaudir d’una 
festa major cívica i responsable , a gaudir dels 
grups de música locals que segur ens faran passar  
agradables estones que feia temps trobaven a 
faltar i en definitiva a recuperar el tarannà d’un 
esdeveniment que com dèiem anteriorment 
havia perdut part de la seva essència per motius 
totalment alients als garriguencs i garriguenques.

També cal remarcar que passada  aquesta 
festa major i amb l’ agost per endavant tots 
recarregarem piles per afrontar un darrer any 
de legislatura apasionant amb l’objectiu d unes 
properes eleccions municipals il lusionants per a 
la nostra Associació .

 Molt Bona festa major !!!
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Promoció econòmica

 
 DIVENDRES 1 DE JULIOL
19 h, a la Doma
VISITA TEATRALITZADA: “L’Arxiu de Pedra”
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i al telèfon 
610 477 823
Organitza: Centre de Visitants
20 h, al Passeig, a l’alçada de l’Hotel Balneari Blancafort
Sopar solidari a favor de les persones represaliades 
Organitza: Associació Cultural ÀGORA de la Garriga, ANC i OMNIUM

 DISSABTE 2 DE JULIOL
15 h, al Passeig
VIII Memorial Josep Segú
15 h: Copa Catalana Màster 30/40.
16.15 h: Copa Catalana Cadet.
17.15h: Copa Catalana Júnior i Copa Catalana Fèmines Elit/sub23. 
18.30h: Copa Critèrium (elits).
Organitza: Club Ciclista la Garriga i Ajuntament de la Garriga
19 h, des de Can Raspall
ITINERARI GUIAT: “El Modernisme de la Burgesia. Arquitectura, 
aigua i jardins”
Més informació info@visitalagarriga.cat i al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants
20 h, al Teatre de la Garriga – El Patronat
TEATRE : Titànic, el darrer sospir. De Nats Teatre.
Entrades a www.teatrelagarriga.cat
Organitza: Teatre de la Garriga – El Patronat

 DIUMENGE 3 DE JULIOL
19 h, a Can Luna
Concert: Catalunya eterna, amb la Coral Ariadna
Organitza: Coral Ariadna

 DEL 6 AL 29 DE JULIOL
 A la Pista 1
Torneig de futbol sala d’estiu
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DIVENDRES 8 DE JULIOL
19 h, a la vil·la romana de Can Terrers
VISITA I TASTET ROMÀ: Els sabors de la vil·la
Més informació: info@visitalagarriga.cat i al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

19 h
Nit de la Sardana
A les 19 h a la Fundació Maurí: conferencia ‘QUI CANTA ELS SEUS MALS 
ESPANTA’ a càrrec de David Puertas.
A les 21 h a la Plaça de l’Església: sopar de carmanyola. 
A les 21.30 h: ballada de sardanes amb la Cobla Mediterrània. Concurs 
de colles improvisades. Ball de Rams.
Organitza: Agrupació Sardanista la Garriga
21 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Espectacle: Urbi et Orbi
De Companyia Montse i Meritxell, amb Rita González, Anila Padrós, Marc 
Comellas, Carles Riba i Eduard Guerra. 
Entrades a www.teatrelagarriga.cat
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat

AGENDA 
Juliol-Agost

Agenda

 8 i 9 DE JULIOL
Festival la Garrissa 
Divendres 8 de Juliol 
20 h, al cinema Alhambra: sessió Germans Marx
22 h, a Can Luna, monòleg + pel·lícula a càrrec del Daniel Ausente. 
Servei de food truck.
Dissabte 9 de Juliol, a Can Luna
20 h, sessió de cinema jove 
21.30 h, sessió El Gran Lebowski
00 h, sessió Golfa Juerga hasta el fin
Servei de food truck.
Organitza: Cineclub la Garriga

 DISSABTE 9 DE JULIOL
19 h, al refugi de l’estació (darrere de l’estació de tren)
VISITA GUIADA: El refugi antiaeri de l’estació
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i al
telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

 9 i 10 DE JULIOL
Festa del Barri de Dalt
Dissabte 9 de juliol, al carrer Negociant
18 h, Festa de l’escuma
21 h, Sopar
Diumenge 10 de juliol, a la Font de Santa Digna
12.30 h, Benedicció
Organitza: Associació de Veïns i Comerciants del barri de Dalt

 DIUMENGE 10 DE JULIOL
21 h, a la plaça de Can Dachs
Espectacle: Lume, de la Cia Du’K’tO
Reserva d’entrades a https://teatrelagarriga.cat/
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat

 DIMECRES 13 DE JULIOL
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h, a Can Luna
Jornada de donació de sang
Organitza: Banc de Sang i Teixits

 DEL 14 AL 24 DE JULIOL
Ruta del pintxo
Organitza: Projecte Mexcla’t

 DIVENDRES 15 DE JULIOL
22 h, davant del casal de Rosanes
ACTIVITAT FAMILIAR: Observació astronòmica 
Col.labora: Agrupació Cosmos Mataró
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i 
al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

 DISSABTE 16 DE JULIOL
19 h, a Can Raspall (carrer Banys, 40)
ITINERARI GUIAT: El modernisme de la burgesia
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i
 al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

 DIUMENGE 17 DE JULIOL
20.30 h, lloc a determinar
Espectacle: Bubble You, de la Cia Be Flat
Espectacle de circ. Gratuït.
Entrades a www.teatrelagarriga.cat
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat
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Telèfons d’interèsAgenda

 DIVENDRES 22 DE JULIOL
18 h, a Can Raspall (carrer Banys, 40)
TALLER: Fem un ventall d’inspiració modernista
Col.labora: Eli Soler
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i 
al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

 DEL 22 AL 24 DE JULIOL
Festa de la Saligarda

 DISSABTE 23 DE JULIOL
9 h, al Carrer Centre
Paradeta d’El Far
Objectes de segona mà, patchwork, llibres... i informació sobre 
la salut mental.
Organitza: Associació El Far

18 h, a la Torre del Fanal
Festa del Barri de Can Noguera
Activitat infantil i xocolatada. A les 21 h, sopar i ball.
Organitza: Associació de Festes del barri de Can Noguera

19 h, al refugi de l’estació (darrere de l’estació de tren)
VISITA GUIADA: El refugi antiaeri de l’estació
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i 
al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

Hora a determinar 
Esgarrinxada
Organitza: Ajuntament de la Garriga

  DIMECRES 27 DE JULIOL
19 h, a la sala polivalent de Can Luna
Ple Municipal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DEL 28 AL 31 DE JULIOL i EL 3 D’AGOST
Festa Major de la Garriga
Consulteu la programació detallada a www.lagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DIVENDRES 29 DE JULIOL
19 h, a Can Raspall (carrer Banys, 40)
ITINERARI GUIAT: Tot Raspall, edició especial Festa Major
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i 
al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

 DISSABTE 30 DE JULIOL
19 h, a Can Raspall (carrer Banys, 40)
ITINERARI GUIAT: El modernisme de la burgesia
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i 
al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

 DISSABTE 6 D’AGOST
19 h, des de Can Raspall (Carrer Banys, 40)
ITINERARI GUIAT: El modernisme de la burgesia
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i 
al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

 DISSABTE 13 D’AGOST
19 h, al refugi de l’estació (darrere de l’estació de tren)
VISITA GUIADA: El refugi antiaeri de l’estació
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i 
al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

 DISSABTE 20 D’AGOST
A les 19 h, des de Can Raspall (Carrer Banys, 40)
ITINERARI GUIAT: El modernisme de la burgesia
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i 
al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

 DISSABTE 27 D’AGOST
A les 19 h, al refugi de l’estació (darrere de l’estació de tren)
VISITA GUIADA: El refugi antiaeri de l’estació
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i 
al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

 31 D’AGOST i 1 DE SETEMBRE
Festa del barri de Sant Ramon
Activitats familiars durant tot el dia
Organitza: Veïns i veïnes del barri de Sant Ramon

 DIUMENGE 4 DE SETEMBRE
La Botiga al Carrer
Organitza: ASIC la Garriga

A les 11 h, a l’església de la Doma
VISITA GUIADA: La Doma. Tresor medieval de la Garriga
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i 
al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

 DISSABTE 10 DE SETEMBRE
11 h, al refugi de l’estació (darrere de l’estació de tren)
VISITA GUIADA: El refugi antiaeri de l’estació
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i 
al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

20 h, al Passeig (davant del Teatre)
Aplec de la Sardana
Amb les cobles Mil·lenària i Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. Botifarrada, 
concurs de colles improvisades i homenatge a la Senyera.
Organitza: Agrupació Sardanista la Garriga i Òmnium Cultural. 

 DIUMENGE 11 DE SETEMBRE
11 h, des de Can Raspall (Carrer Banys, 40)
ITINERARI GUIAT: El modernisme de la burgesia
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i 
al telèfon 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

 Aquest és només el recull d’algunes de 
les activitats que es fan a la Garriga. 

Consulteu tota la programació cultural i 
lúdica al web municipal www.lagarriga.cat
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Promoció econòmicaLola & The Rhinos, 
guanyadors del concurs de grups de música novells

Lola and the Rhinos es defineixen com una “barreja incendiària de música funky 
i latin, amb un directe contundent i festiu”. Aquest grup de música nascut el 2019 
està integrat per joves formats en escoles i conservatoris del Vallès i d’Osona. Han 
apostat per connectar amb el públic actual amb els estils musicals que imperaven 
fa unes dècades, versionant temes i creant-ne de propis. Són els guanyadors 
del concurs de grups de música novells i actuaran a la Festa Major de la Garriga, 
juntament amb els altres dos finalistes: Black Plant Garden i Dystopia.

No serà el primer cop que actueu a la 
Festa Major de la Garriga, però sí com 
a guanyadors del concurs de grups de 
música novells. Quin valor afegit té 
això?

Té el valor afegit de saber que l’Ajunta-
ment ha decidit apostar fort per la músi-
ca local i que, dins d’aquesta, confien en 
nosaltres per fer sentir orgullós al poble 
de la seva música. Per a nosaltres tocar 
al lloc on hem crescut com a músics és i 
serà sempre un gran honor.

Ja sabeu quins temes incloureu al 
disc que heu d’enregistrar?

Abans de tenir present aquest concurs i 
els premis que comportava ja estàvem 
en procés de gravació amb el nostre 
productor, fet que ens va fer haver de do-
nar-li una volta a com voldríem aprofitar 

A la Garriga hi ha bon gust i passió 
per la bona música

t’agradava, havies de comprar el disc, i amb aquest intercanvi, el 
grup en qüestió tenia una bona compensació econòmica. Avui 
dia, la quantitat de gent que els escolta no es veu reflectida en 
els diners que reben els músics per part de les plataformes.

Què ens espera al concert de Lola and the Rhinos per Festa 
Major de la Garriga?

El concert serà una festa! Volem fer vibrar el poble i la seva gent, 
volem que s’adonin que la música ens mou i que a la Garriga hi 
ha, i sempre hi ha hagut, bon gust i passió per la bona música.

Teniu previstes més actuacions aquest estiu?

Aquest estiu ens esperen més concerts que mai. 
De tots ells anem informant pel nostre Instagram (@lolarhinos), 
on us convidem a que ens seguiu per estar atentes a tot el que 
anem fent.

aquesta recompensa. La decisió ja està presa i estem ben segu-
res que quan surti a la llum la gaudireu tant com nosaltres.

Sou un conjunt de músics i músiques molt joves. Perquè 
heu triat interpretar estils dels 60, 70...?

La gran majoria de nosaltres hem crescut escoltant la música 
que feia ballar els nostres pares. Una música autèntica amb la 
qual connectem. De tota manera, com podeu comprovar als 
nostres directes, la intenció que tenim és la de revalorar els estils 
que tant admirem sense deixar enrere les tendències actuals, 
buscar la connexió. Sembla que no, però no estem soles, grans 
músics i intèrprets van darrere el mateix objectiu i pretenem for-
mar part d’aquest camí.

Els vostres temes propis també s’emmarquen en aquests 
estils?

Els nostres temes propis formen part d’aquests ideals, com no. 

Convidades esteu a comprovar-ho venint 
al gran concert de la Festa Major el 30 de 
juliol, i esperem que d’aquí poc pugueu 
comprovar-ho també a les plataformes 
d’streaming.

Teniu previst penjar les vostres actua-
cions en alguna d’aquestes platafor-
mes? Quin paper creieu que juguen 
avui dia, en la difusió de la música?

De fet, ja tenim algunes actuacions/gra-
vacions penjades a Youtube i a Instagram. 
Però sí, tenim pensat continuar fent-ho, ara 
amb la qualitat d’un bon enregistrament 
professional. Actualment, les plataformes 
d’streaming són necessàries per donar-se 
a conèixer i perquè la gent pugui gaudir 
del que fas.  Això no treu que considerem 
que, la majoria d’elles, tenen tractes molt 
precaris amb els artistes. Fa temps, quan 
volies escoltar la música d’algun grup que 


