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Promoció econòmica

www.lagarriga.cat @ajlagarriga

El butlletí municipal El Garric és una publicació bimestral 
de distribució gratuïta que edita l’Ajuntament de la Garriga.
Redacció, fotografia i coordinació: Organisme Autònom de 
Mitjans de Comunicació (OAMC) · Sara Riera · Verònica Heredia
Consell d’Administració de l’OAMC.
7.000 exemplars. Dipòsit legal B-11655-07 
Impressió: Impremta Pagès.
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Telèfons d’interès
Dolors Castellà Puig

Alcaldessa de la Garriga

Ajuntament la Garriga ajlagarriga

Telèfons d’interès

Una tardor acompanyada
Aquest número del Garric arriba al bell mig de la tardor, època en 
què passem més temps a casa i pensem més en el benestar dels 
nostres. S’escurça el dia, els vespres seran més freds (segur?) i la 
preparació de les trobades nadalenques no fan sinó canviar les 
prioritats respecte els mesos de calor i dies llargs.

A l’Ajuntament també fem més o menys el mateix: la nostra màxima 
preocupació és també vetllar per tota la ciutadania de la Garriga: 
que els preus de l’energia i la inflació no deixin ningú fora de les 
condicions de vida acceptables. 
A les següents pàgines veureu que en col·laboració amb el sector 
del comerç i dels serveis ja hem preparat la campanya de Nadal 
destinada al consum de proximitat. La promoció de l’economia local 
genera un cercle de prosperitat col·lectiva: més consum al poble 
requereix també més ocupació a la mateixa Garriga, i alhora més 
diners que també poden retornar al consum pròxim. A això, afegim 
una reducció de les emissions per desplaçaments.
I una cosa que n’estem molt orgulloses: a Malhivern hem dedicat un 
espai al dol per les persones que perden fills i filles durant la gestació 
o just en acabar de néixer.
Simultàniament, a la casa de la vila també hem de fer un esforç 
especial per fer quadrar els comptes de la corporació: aquest any 
també pagarem més cara l’energia que consumim i les despeses 
financeres augmentaran. Però es mantenen les taxes per no afectar 
a les finances de la gent i, alhora, seguim limitant la despesa per 
evitar el dèficit. Especialment la taxa de residus. Aquest any de 
“porta a porta”, com vam anunciar, la taxa es congela al mateix cost 
de l’any passat, 188,32 €.Tothom qui separi correctament, tindrà un 
descompte del 5 % (9,42 €); per contra, tothom qui no ho faci bé, 
tindrà un recàrrec del 15 % (28,25 €). En canvi, l’ús de la deixalleria, 
ja només es bonificarà al 10 % (ara 18,84 €, abans 37,68 €), però hem 
introduït un altre estalvi familiar, que consisteix en proporcionar les 
bosses d’escombraries, per valor d’11 € anuals. Per tant, qui separi 
bé, s’estalviarà 20 € (això podria ser el 70 % de famílies) i si van a 
la deixalleria, fins a 39 €. Fins ara només els 17% de les famílies 
s’estalviaven 37,60 €.
Aquest mandat potser no serà de coses gaire vistoses, però la nostra 
màxima preocupació és justament vetllar per la casa i per els de casa.
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Des d’aquest mes 
d’octubre, la Garriga 
compta amb un espai 
dedicat al dol gestacional, 
perinatal i neonatal, al 
Bosc de Malhivern, per 
donar suport a les famílies 
que han patit una pèrdua 
d’aquest tipus.

Un espai per mantenir la llum dels 
infants que han marxat abans d’hora

El dia 15 d’octubre se celebra el Dia 
Internacional de la mort gestacional, 
perinatal i neonatal. El dia del record. 
L’objectiu d’aquest dia és visibilitzar 
la realitat que viuen les famílies que 
perden un nadó durant la gestació o 
al poc de néixer, recordant una realitat 
que, lluny de ser minoritària, afecta en 
un 20 % dels embarassos.

La mort gestacional, perinatal o neo-
natal d’un fill o filla –en funció de si 
es dona a partir de la setmana 22 de 
l’embaràs, en els moments previs o 
posteriors al part, o en el primer mes 
de vida– és una realitat present en 
força famílies. Avui en dia, el dol lligat 
a l’arribada d’un infant segueix sent un 
tema tabú a la societat, que invisibilit-
za aquestes persones i menysté el seu 
dolor.

A la Garriga, volem donar suport a les 
famílies que hagin patit aquesta pèr-
dua oferint un espai de dol, un espai 
de record, un petit racó per elles i els 
seus infants, en un dels espais natu-
rals que envolta el nostre poble, al 
Bosc de Malhivern.  
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Salut

El 15 d’octubre es va inaugurar aquest 
espai, en una trobada que va aple-
gar una trentena de persones i que va 
comptar amb la participació de la con-
sellera d’Igualtat i Feminismes, Tània 
Verge. La consellera va posar en valor 
aquestes “mesures d’acompanyament 
emocional”, que formen part de “políti-
ques feministes i dins l’àmbit dels drets 
sexuals i reproductius”. “Hem de parlar 
molt més del dol gestacional, la mens-
truació, el climateri... de tots aquests 
processos biològics que durant molt de 
temps la societat patriarcal ha volgut 
amagar”, va afegir. 

Amb la creació 
d’aquest racó, la 

Garriga se suma a 
la cinquantena de 

municipis catalans que 
comptem amb espais 

de dol gestacional, 
perinatal i neonatal
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Salut

L’alcaldessa, Dolors Castellà, va ex-
plicar que des de l’Ajuntament es 
volen establir “espais de consulta, 
d’informació i sobretot de xarxa, 
sempre amb l’objectiu d’acompanyar i 
visibilitzar aquest dol”.
I és que a banda de l’espai, es vol oferir 
a les famílies una sèrie de recursos 
bibliogràfics i de contactes de xarxes de 
suport. 
La música del contrabaix de la pro-
fessora de l’Escola Municipal de 
Música, Tais Costa, la lectura de textos 
i l’encesa d’una espelma també van ser 
protagonistes de l’emotiu acte del dia 
15, que va acabar amb una penjada 
d’estels de fusta per part de les famílies.
Amb la creació d’aquest racó, la Garriga 
se suma a la cinquantena de municipis 
catalans que comptem amb espais de 
dol gestacional, perinatal i neonatal.
Perquè la llum d’aquests infants, que 
han marxat abans d’hora, no s’apagui 
mai.

A banda d’aquest espai físic al Bosc de Malhivern, les famílies que han patit una pèrdua disposen de diversos recursos de 
suport per transitar aquest moment.

D’una banda, al web de l’Ajuntament, es disposa d’una bibliografia que indica els llibres que estan disponibles al catàleg 
ALADÍ de la Xarxa de Biblioteques Municipals, i d’altres que no estan disponibles a les biblioteques.

Les famílies també poden adreçar-se a grups de suport d’associacions, com Anhel Vallès: Associació de Famílies en Dol del 
Vallès (www.anhelvalles.org), Petits Amb Llum (www.petitsambllum.org) o A Contracor: Associació de Dol per Interrupció de 
l’Embaràs (www.acontracor.com).

Un paper fonamental també el tenen les llevadores. 
Des de l’ASSIR - Centre d’Atenció Sexual i Reproductiva de Granollers - 
i a través de les seves llevadores que atenen al CAP de la Garriga 
també trobaran suport i assessorament. 

Es pot demanar hora directament amb elles al CAP, al 938 60 58 97.            

Recursos per a les famílies

Un estel per cada infant
Des de l’àrea d’Atenció a les Persones, també s’està treballant en 
la preparació d’una caixeta que podran recollir totes les mares 
i famílies que es trobin en una situació de dol gestacional, 
perinatal i neonatal. 

Contindrà un estel per penjar a l’espai de dol, la bibliografia 
sobre el tema, un llaç solidari, un escrit de l’alcaldessa i altres 
informacions d’utilitat.

 Consulteu la 
bibliografia aquí
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Promoció econòmicaCultura

La Biblioteca Núria Albó col·labora amb el club de lectura de l’Asil Hospital, 
un projecte sorgit de la iniciativa d’un grup de residents i de l’equip de terapeutes 
que vol contribuir a mantenir una ment activa per assegurar el benestar de les 
persones grans.

Mantenint la ment activa amb la lectura

El 16 de febrer d’aquest any, arrencava 
la primera sessió del club de lectura de 
l’Asil Hospital. Ho feia en línia, ja que la 
situació sanitària encara no permetia 
que les persones externes al centre hi 
poguessin accedir.

En aquella sessió, la Rosa Soler, dina-
mitzadora també del club de lectura de 
la Biblioteca Núria Albó, explicava els 
objectius de les trobades i llençava un 
primer propòsit: anar pensant el nom 
que tindria el club.

Des de llavors, el club s’ha reunit qua-
tre cops més al llarg de l’any, podent fer 
les darreres sessions ja presencialment 
(inclosa la festa final que va tenir lloc al 
juny). Hi han participat entre 10 i 15 resi-
dents que han llegit i comentat Robinson 
Crusoe, L’escarabat d’or i Miquel Strogoff, 
en algunes ocasions, les obres comple-
tes, en altres, versions de lectura fàcil.

Aquest mes d’octubre, el Club de lectura 
de l’Asil ha iniciat la segona temporada 
amb nou sessions programades fins a 

mitjans de juny de 2023. Les trobades 
es fan de forma mensual a l’Asil, i en el 
darrer trimestre de l’any es llegiran títols 
com L’amic retrobat, de Fred Uhlman, 
Rapsodia Gourmet, de Muriel Barbery, 
o L’home que va poder regnar, de Rud-
yard Kipling. La tria de lectures es fa en-
tre la Rosa Solé i els mateixos avis i àvies 
de l’Asil, tenint en compte les seves pre-
ferències i recomanacions.

L’objectiu és mantenir la ment activa 
de les persones grans, un requisit fona-

mental per prevenir malalties mentals i 
conservar les funcions cognitives i intel·- 
lectuals el màxim de temps possible. I la 
lectura és un exercici ideal per aconse-
guir-ho.

Antecedents del club
Des de fa uns 10 anys, la Biblioteca Nú-
ria Albó organitza sessions de lectura a 
l’Asil Hospital i a altres residències de 
gent gran de la Garriga, en què es lle-
geixen articles, relats breus, refranys... 
en català i castellà.

Aquest any, les persones residents i 
l’equip de terapeutes de l’Asil van voler 
“formalitzar” aquestes sessions així que 
van proposar la creació del club que, 
properament i gràcies també a la col·la-
boració de l’espai La Filanda, tindrà logo 
oficial. El que ja té és nom: Quatre Ulls.

En el futur, la intenció és obrir les ses-
sions a altres lectores i lectors i persones 
usuàries de la biblioteca.
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Fotografies: Ramon i Laura Ferrandis

Nadal

Un Nadal ple d’il·lusió
La Festa de la Llum, la Fira de Nadal, les campanades, la cavalcada de Reis… 
la Garriga tornarà a viure enguany unes festes plenes d’activitats.

Després d’haver pogut recuperar, l’any 
passat, alguns dels actes més esperats, 
enguany, la Garriga es prepara per viure 
unes festes de Nadal amb plena norma-
litat.
Així, dissabte 26 de novembre, pels car- 
rers del centre hi haurà un espectacle 
que precedirà l’encesa de llums de Na-
dal, a la Festa de la Llum. També es farà 
el taller de bastons del tió.
L’endemà, el Barri de Dalt començarà a 
fer ambient nadalenc amb la Fira de Na-
dal, una altra de les cites ineludibles de 
les festes garriguenques.

A més, durant les setmanes prèvies a les 
festes, el trenet de Nadal us convidarà a 
fer una passejada diferent pel municipi.

Les campanades, a la plaça!
Per cap d’any, volem retrobar-nos. I el 
millor lloc serà la plaça de l’Església, 
des d’on donarem la benvinguda a l’any 
2023 tot escoltant les campanades a 

A mida que s’acostin les dates, trobareu la 
programació de Nadal als webs 

www.la garriga.cat 
fempoble.lagarriga.cat 

i a somlagarriga.cat.

partir de les 12 de la nit i amb 
les lletres gegants il·luminades 
que ja ens van acom- panyar 
l’any passat.

I per Reis, la cavalcada!
Enguany podreu gaudir de 

Els dies 25 i 26 de desembre i 7 i 8 de gener, el Teatre de la Garriga – El Patronat acull 
Els Pastorets.
El text d’aquest any és una adaptació d’Els Pastorets, o l’Adveniment de l’Infant Jesús 
de Josep Maria Folch i Torres, que porta per títol Els Pastorets. Una història d’amor. Es 
tracta d’un guió, que combina tradició i innovació, dels directors, Joan Monells i Lluís 
Pérez, amb la correcció d’estil de Maria Dolors Ventós.
L’infern i el Cel viuran una situació fins ara mai vista. L’amor podrà triomfar entre 
aquest enfrontament de dos bàndols irreconciliables?
En total, fan possible els Pastorets unes 130 persones.
L’entitat porta treballant des del mes de juny per tornar a viure amb normalitat una 
de les tradicions més emblemàtiques de Nadal. El 2022 es compleixen 17 anys des de 
la recuperació de les representacions al municipi. Enguany, a més, tots els actors i ac-
trius podran gaudir de l’espectacle sense restriccions, després de dos anys complicats 
per la pandèmia.
Les entrades es poden comprar a través del web teatrelagarriga.cat.

Els Pastorets aposten 
per la tradició i la joventut

diferents activitats, així com realitzar el 
vostre fanalet a Can Luna.
També es recupera l’Escape Room per a 
nens i nenes de 12 a 15 anys.
I el dia 5 a la tarda, podreu sortir de nou 
per donar la benvinguda a Ses Majestats 
els reis Melcior, Gaspar i Baltasar, en una 
cavalcada que recorrerà els carrers de la 
Garriga.
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Promoció econòmicaPromoció econòmicaJoventut

Persones de totes les edats, amb predomini del públic jove 
i familiar, han gaudit durant aquest estiu d’un nou espai 
d’oci a la Garriga: la zona de pins de Can Terrers.
I és que des de principis de juliol i fins a finals de setem-
bre, cada setmana, de dijous a dissabte, s’hi han instal·lat 
diverses food trucks. A més, els divendres i dissabtes (ex-
cepte durant tres setmanes de l’agost), s’hi han ofert tota 
mena d’espectacles de petit format: cinema, màgia, músi-
ca en directe, DJs...
Per tal que tothom pogués gaudir de l’espai (a tocar de 
la zona d’autocaravanes), s’hi van instal·lar més taules i 
bancs de pícnic i lavabos portàtils.
A més, a banda de les food trucks, durant dues jornades 
també van oferir el seu servei alguns negocis de restaura-
ció de la Garriga.
Tal i com explica l’organitzador de l’espai, Josep Maria 
Miró, “tothom ha estat molt content, és una zona molt 
aprofitable i en cap moment s’ha sobredimensionat, per la 
qual cosa tota mena de públics n’han pogut gaudir (famí-
lies, joves i turistes de la zona d’autocaravanes). Les food 
trucks també han estat molt satisfetes del funcionament 
de l’espai”.

Entre els mesos de juliol i setembre, les garriguenques i garriguencs han pogut 
gaudir d’un nou espai d’oci nocturn, amb espectacles i servei de food trucks.

La Garriga es fa seu l’espai d’oci 
de Can Terrers

Fotografies: Josep Maria Miró



d’Emerald Fenell, i El Acusado, d’Yvan Attal, al cinema Alham-
bra. Per sensibilitzar el jovent sobre les violències masclistes, 
també s’instal·larà el Punt Lila als Patis.

El dia 18, a la plaça de l’Església es representaran les píndo-
les feministes ELLES, 
de La Malencòmica. 
A més, les alumnes 
de l’Escola de Dansa 
Disset ballaran contra 
les violències masclis-
tes i s’hi instal·larà un 
photocall per fotogra-
fiar-se amb la pancar-
ta que cada persona 
vulgui crear allà ma-
teix.

El dia 23, a la sala 
de plens de l’Ajun-
tament, s’oferirà la 
formació bàsica en 
violències masclistes 
adreçada a comerços 
i entitats “L’abordatge 
de les violències mas-
clistes és cosa de to-
t@s” i, a la biblioteca, 
es presentarà el llibre 
El miedo de mi vida, 
de Mónica Muñoz, 
sobre la violència de 
gènere.

Pel mateix 25N, s’han 
programat un cercle 

de dones a la plaça de l’Església i el concert de Ketekalles, grup 
format per quatre dones fortes que reivindiquen el paper de les 
dones als escenaris, a Can Luna.

El dia 30 de novembre, al final del ple municipal, es farà la lec-
tura del manifest del el Dia Internacional contra la violència 
envers les dones.

A mida que s’apropi el 25N, anireu trobant tota la 
programació detallada al web www.lagarriga.cat

El 25 de novembre és el Dia Internacional contra la violència 
envers les dones i, un cop més, l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament 
de la Garriga ha preparat tot un seguit activitats, adreçades a 
diferents sectors de la ciutadania, que volen sensibilitzar sobre 
les violències mas-
clistes i conscien-
ciar que tothom hi 
juga algun paper 
per fer possible la 
seva erradicació. 

Els actes i activi-
tats relacionades 
amb el 25N arren-
quen el 9 de no-
vembre, , amb el 
curs “Interpretació 
del Patrimoni amb 
perspectiva de gè-
nere”. Entre el 10 i 
el 24, al vestíbul de 
la Biblioteca Núria 
Albó, s’instal·larà 
un mural amb ma-
terials per tal que 
tothom pugui dir 
la seva sobre les 
violències masclis-
tes.

El dia 11 a la tar-
da, Can Raspall 
acollirà la xerrada 
“Visibilitzant el pa-
per de les dones en 
els conflictes armats”, a càrrec de L’Etnogràfica. S’hi tractaran 
temes com el paper de les dones en els conflictes bèl·lics, les 
dones com a arma de guerra, com a lluitadores o pacifistes. 
Precisament, aquest és el tema de la propera Mostra d’Art del 
Dia de les Dones, de la qual ja s’han obert les inscripcions.

L’audiovisual també tindrà el seu espai en els actes del 25N, 
amb el passi de La boda, el dia 12 a Can Luna, una pel·lícula so-
bre tràfic de persones amb finalitat d’explotació sexual. A més, 
també a mitjans de novembre, alumnat de Batxillertat partici-
parà als cinefòrums de les pel·lícules Una joven prometedora, 
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Igualtat

Un any més, la Garriga se suma al Dia Internacional contra la violència envers 
les dones (25N) amb un seguit d’activitats programades al llarg del mes 
de novembre.

Per l’erradicació de la violència
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Promoció econòmicaTurisme

Les diferents activitats programades a les XI Jornades Modernistes de 
la Garriga van comptar amb prop de 2000 inscripcions: les persones 
participants van gaudir de xerrades, circuits termals, àpats de cuina 
modernista, visites guiades i escenes teatralitzades en espais singulars 
com Can Barbey, Can Raspall, Can Carner, la Casa Bosch o la Casa 
Emili Sala.
Els carrers també es van omplir de gent amb activitats d’animació de 
carrer, la fira comercial i la mostra d’oficis. 
Cal destacar la participació de l’Associació La Garriga Modernista, 
especialment en l’espectacular desfilada que va mostrar el vestuari 
que van estar confeccionant al llarg de l’any en el taller de costura.

Gran èxit de les Jornades Modernistes
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Fotografies: Ajuntament de la Garriga i Anna Mas
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Parlem de turisme

Les diferències climàtiques entre les zones d’alta muntanya i les de clima 
més temperat ha donat lloc a les transhumàncies, els desplaçaments del 
bestiar cercant les millors pastures. Així, en el mes de novembre, el ramats 
de les zones de muntanya baixaven cap a la Garriga (i a d’altres zones del 
centre i la costa) per a buscar un clima més temperat. Al maig, des de les 
planes s’enfilaven cap a la muntanya per buscar pastures que substituïssin 
l’herba seca i eixuta dels calorosos estius.
Aquests desplaçaments traçaven els camins ramaders o carrerades, una 
xarxa de camins per on el bestiar podia transitar amb seguretat i sense fer 
malbé les propietats agrícoles, amb llocs on parar i abeurar el bestiar. Al 
voltant dels camins també hi havia cases de pagès on els pastors hi feien nit. 
Els pastors eren persones respectades que, amb la seva feina portaven 
carn i llet a les taules, així com llana per elaborar teixits per protegir-se del 
fred. També eren gran coneixedores de la natura i de les plantes ramelleres 
que servien per a guarir de malalties.
Per la Garriga hi havia el pas de dos camins ramaders, el de la Marina (o 
del Maresme) i el dels Cingles (o de Puiggraciós). Abans, el pas continu de 
les peülles del bestiar mantenia els camins nets i visibles. Tenien també 
una funció de corredors ecològics per on es desplaçaven altres animals 
salvatges i modelaven un paisatge de prats amb ecosistemes rics i variats.
A partir dels anys 50 les transhumàncies es van deixar de fer a peu per 
moure’s en camió i les carrerades es van anar desdibuixant sent envaïdes 
per boscos i urbanitzacions. I els ramats van deixar de tenir l’important 
paper que havien tingut fins llavors en la conservació del paisatge i la 
gestió del risc d’incendis forestals.
En els darrers anys l’Arrela’t i l’Associació Agrària de la Garriga han treballat 
per explicar el paper que la pagesia i la transhumància ha tingut en el 
nostre territori. 
El primer cap de setmana d’octubre amb “Benvinguts a pagès”, les 
explotacions agràries i ramaderes de la nostra comarca varen obrir les 
seves portes per mostrar com produeixen els productes agrícoles, la 
carn i els làctics, de forma artesana i de gran qualitat. Perquè apropant-
nos al territori i a les persones que el treballen podem valorar i consumir 
el producte d’alimentació local, alhora que entendrem el paper que la 
pagesia ha fet ara i sempre per la conservació del nostre territori.

Transhumància a la 
Garriga, “l’estiueig” dels 
ramats de muntanya

Fotografia: Ramon Ferrandis
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Promoció econòmica

Un forn que era 
motor de vida
Dissabte 19 de novembre es presenta 
la nova estació d’interpretació del Forn 
de calç de Can Terrers, en un acte que 
inclourà el passi del documental 
Picant pedra, a la capella de Santa 
Maria del Camí.

Al segle XVIII, Can Terrers era tota una potència econòmica. 
I com a tal, comptava amb un forn de calç. Aquest material, 
llavors, era indispensable gairebé per a tot: s’utilitzava com 
a ciment, netejava i desinfectava, se’n feia lleixiu i purificava 
l’aigua, blanquejava, adobava i desinfectava les corts dels 
animals.
A meitat del segle XX, la producció de calç va perdre 
importància, tot i que el forn de Can Terrers ja havia caigut en 
desús al XIX. Ha estat al segle XXI, que la Garriga ha recuperat i 
posat en valor, de nou, aquesta peça patrimonial.
Després d’uns anys de treballs de restauració, aquest 
novembre, s’inaugura la nova estació d’interpretació del Forn 
de calç de Can Terrers, dins del projecte “Can Terrers, 2.000 

Patrimoni

anys d’història en 4 passes”, un espai on podreu descobrir el 
valor d’aquesta eina i els beneficis i costos que comportava el 
seu funcionament.
La presentació començarà dins de la capella de Santa Maria 
del Camí, on es farà el passi comentat del documental Picant 
Pedra, amb la presència del seu realitzador, Antoni Martí. Serà 
a les 11.30 hores del dia 19 de novembre. Tot seguit, a les 12.30 
hores, es farà la visita a la nova estació d’interpretació.

A principis del mes d’octubre, es va realitzar 
la campanya anual de manteniment de la 
vil·la romana de Can Terrers.
Els treballs, que van durar unes tres 
setmanes, serveixen per treure vegetació 
del conjunt arquitectònic i consolidar 
algunes pedres, amb l’objectiu de mantenir 
la vil·la en òptimes condicions.
Tal i com va explicar Débora Iglesias, 
restauradora, la vil·la romana “es manté 
prou bé, però cal fer aquests treballs 
perquè el clima i les visites poden malmetre 
el patrimoni”. 
L’alcaldessa, Dolors Castellà, va afegir que 
les bretolades a la zona han minvat i que 
una manera de fer prevenció és “mantenir 
la vil·la neta i endreçada”.

Campanya de manteniment a la vil·la romana de Can Terrers
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Participacio ciutadana

Les persones participants al procés per 
decidir si un lloc del municipi passa a dir-se 
U d’Octubre han triat l’espai que hi ha entre 
l’Auditori i l’Escola Municipal de Música.

En total, han pres part en aquest procés participatiu 436 persones, de 
les quals, 321 van votar que volien que algun espai de la Garriga passés 
a dir-se U d’Octubre. 
D’aquests vots, 137 van ser per a l’espai guanyador. Es tracta d’una pla-
ceta que actualment no té nom, de manera que el canvi de denominació 
no comporta afectacions veïnals ni comercials. A més, és un espai con-
corregut, cèntric i emblemàtic, ja que va ser el primer lloc on es va votar 
a la Garriga, i disposa de suficient espai per fer-hi una commemoració o 
una celebració.
La resta d’espais proposats eren el pavelló de Can Noguera, el parc de la 
Sínia, el parc de les Caliues i el parc de Can Terrers.
D’altra banda, 115 persones van votar que no volien que cap espai es 
passés a dir U d’Octubre.
Ara, un cop coneguts els resultats del procés participatiu, que s’ha dut 
a terme entre els dies 1 i 15 d’octubre, es convocarà de nou la comissió 
del Nomenclàtor, encarregada d’estudiar els canvis i modificacions dels 
noms de la via pública, i s’iniciarà un procediment intern. Finalment, la 
proposta passarà per ple per a ser debatuda.

L’espai entre l’EMM i l’Auditori, 
el més votat
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Aquest octubre, dos alumnes de l’EMAD van presentar i donar a l’Escola Els Pinetons 
unes taules auxiliars, fetes en el cicle formatiu de grau mitjà de Creació d’Objecte i Moble.
Conceptualitzades i construïdes per ells mateixos, són fruit del treball amb les nenes i 
nens més petits de l’escola, amb l’objectiu d’oferir un tipus de mobiliari que els fos útil.
El resultat final ha estat, d’una banda, una taula d’experimentació amb rampes per 
afavorir el joc amb qualsevol element, creada per Andreu Rius; i una taula centrada en la 
sensibilitat visual, feta per Daniel Arza, que inclou quatre jocs dissenyats per infants que 
tenen alguna deficiència visual. Alhora, serveix perquè les nenes i nens puguin tenir una 
percepció real de les situacions en què es troba una persona amb aquestes dificultats.
Un dels valors de l’EMAD és la professionalització del seu alumnat i una de les millors 
maneres d’aconseguir-la és fer-los conèixer les necessitats més properes de la ciutadania 
de la Garriga.

Dos alumnes de l’EMAD han dissenyat i creat 
taules d’experimentació que han donat a 
l’Escola Els Pinetons.

Educació

EMAD: ensenyament 
implicat amb la Garriga

SS
ç l·l ny

Fem-la petar
De mica en mica s’omple la pica 
Què volem dir quan diem a algú que ve de l’hort? O que la casa sembla una orgue de gats? Quan traiem foc pels queixals? Sou 
dels que traieu suc de les pedres? Totes aquestes expressions són frases fetes, un conjunt de paraules fixades que formen la 
nostra cultura. Cada llengua té la seva manera de fer, de sentir, de veure les coses i nosaltres, com a catalans que som, tenim 
una gran riquesa de frases fetes que formen la nostra cultura popular i que no les hauríem d’oblidar.  

L’Oficina de Català penja mensualment una frase feta a la pàgina web de l’Ajuntament a l’espai De 
mica en mica s’omple la pica a fi de repassar, recuperar o aprendre les frases que s’han transmès al 
llarg de la nostra història. Es tracta de marcar quina de les opcions presentades defineix la frase feta 
del mes, i per participar-hi, entreu en un sorteig per guanyar un lot de cultura. Us hi animeu?

Tarifació progressiva per 
Les Caliues
El ple d’octubre va aprovar la mo-
dificació de l’ordenança que regula la 
taxa de l’Escola Bressol Municipal Les 
Caliues, per la qual passarà a regir-
se per la tarifació progressiva. Així, 
s’estableixen 9 trams de pagament, 
basats en la renda familiar, que mar-
quen un preu per a cada servei del 
centre (quotes inicial i mensuals, dinar i 
berenar, serveis d’acollida, etc).

La casa passiva de 
l’EMAD, al Disseny Hub de 
Barcelona

”La casa passiva” és el projecte de 
construcció en fusta d’un habitatge dut 
a terme per l’alumnat de 2n del cicle 
Creació d’Objecte i Moble al Disseny 
Hub de Barcelona. Es tracta d’un mòdul 
d’habitatge mediterrani, sostenible i 
eficient, fet amb fusta i altres materials 
biosaludables, que estarà exposat fins al 
8 de gener de 2023 en la mostra “Toquem 
Fusta! Disseny, fusta i sostenibilitat” del 
Disseny Hub.
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Medi ambient

La taxa del servei de recollida de residus 
s’adapta al porta a porta
El ple del mes d’octubre va aprovar les ordenances fiscals, on s’emmarca la taxa 
per la gestió de la recollida de residus, que inclou la reducció del 5 % per una 
participació responsable en el PaP o el recàrrec del 15 % per la no participació.

El plenari del mes d’octubre va aprovar la modificació de la 
taxa pel servei de gestió de residus municipals, que per primera 
vegada, es relaciona de manera directa amb la recollida porta 
a porta. Així, s’estableix una reducció del 5 % de la taxa per 
la recollida domiciliària d’escombraries als habitatges que 
aportin fracció orgànica un mínim de 40 vegades l’any, mentre 
que s’aplicarà un recàrrec d’un 15 % a aquells que facin menys 
de 10 aportacions d’aquesta fracció a l’any.
El control de l’aportació es farà per mitjà de la lectura 
del xip identificatiu del bujol, comptabilitzat a partir del 
gener. L’Ajuntament establirà un sistema de consulta de les 
aportacions fetes. Pels habitatges que deixen els residus en 
un punt d’aportació, el control es farà a través del número 
d’accessos que s’hi facin.
Tal i com va explicar el regidor d’Hisenda, Lluís Marco, el porta 
a porta “és un model que pretén arribar, tal com marca la llei, a 
una taxa justa, és a dir, una taxa en què es pagui per allò que es 
genera, tenint en compte els bons i els mals comportaments”. 
A més, també s’estableix una reducció del 10 % de la taxa als 
habitatges que hagin utilitzat la deixalleria (tant la fixa com 
la mòbil) un mínim de 10 vegades durant l’exercici anterior. 
L’acreditació es farà per mitjà de la targeta que l’Ajuntament 
habilitarà a tal efecte. En aquest sentit, aquesta bonificació 
es simplifica perquè ara es disposa de 4 deixalleries (una 
fixa i 3 punts itinerants), que permeten que molta més gent 
pugui aportar-hi tots aquells residus que no es recullen amb 

el PaP. “Amb aquesta modificació estem segurs que podem 
arribar a bonificar molta més gent, calculem que fins a un 
70 % dels habitatges” (fins ara, només es beneficiava de la 
bonificació per ús de la deixalleria un 17 % dels habitatges). A 
tot això, cal sumar un estalvi anual d’11 €, valor de les bosses 
d’escombraries proporcionades per l’Ajuntament.
La nova aplicació de la taxa es veurà reflectida en el rebut 
referent al 2023 (que els habitatges rebran al 2024), un cop 
passat l’any i amb totes les dades del període recollides. El 
preu base de la taxa es manté en 188,32 €.
La modificació es va aprovar amb 9 vots a favor (equip de 
govern) i 7 en contra (Junts, CUP, PSC i Ciutadans).

Taxa: 188,32 € (NO S’INCREMENTA)

Bonificacions
Porta a porta: 5 % (9,42 €) 
40 aportacions d’orgànica a l’any

Deixalleria: 10 % (18,84 €) 
Mínim 10 vegades l’any

Recàrrec

Porta a porta: 15 % (28,25 €) 
Menys de 10 aportacions 
d’orgànica a l’any

+11 € d’estalvi en bosses d’escombraries

Fins 2023 (factura de l’exercici 2022): 17 % habitatges màx. 20 % bonificació (deixalleria) = 37,68 €
2024 (factura de l’exercici 2023): 70 % habitatges màx. 15 % bonificació + 11 € bosses = 39 €



Les ordenances fiscals a la Garriga

Al ple d’ordenances fiscals per al 2023, es debat 
quina serà la pressió fiscal que s’aplicarà a la 
Garriga.
Junts crèiem que calia tenir en compte la situació 
actual. Venim d’una pandèmia, i s’albira una greu 
crisi econòmica a nivell global.
En aquest context, on també cada dia és més 
cara la cistella de compra; el gas, l’electricitat i 
els carburants estan a preu d’or; les hipoteques 
s’estan incrementant, l’IPC i la inflació disparats. 
Valorant tot aquest escenari, des de Junts pensem 
que ara és quan l’Ajuntament hauria de fer un 
esforç per estar al costat de la gent, de les famílies 
i dels negocis.
És per aquests motius que vam proposar a l’equip 
de govern que rebaixessin l’IBI a l’índex que hi 
havia l’any 2019. No calia gaire esforç per estudiar 
gaire la nostra proposta, només calia la voluntat 
política d’estar al costat dels nostres ciutadans i 
ciutadanes.
També vam demanar que un tràmit administratiu 
com és un “assabentat d’obres”, tingui un preu fix, 
més enllà del cost de l’obra. La proposta de l’equip 
de govern d’aplicar un 1% relatiu al cost de l’obra 
i que incrementa el preu de l’assabentat, creiem 
que és una decisió presa amb afany recaptatori. 
Un altre aspecte clau enguany feia referència a 
la taxa d’escombraries. Fins a la data hi havia la 
opció d’assolir un 20% de bonificació per ús de 
la deixalleria. Però ja no serà així, i com a molt es 
podrà gaudir d’un 10% de bonificació per ús de 
la deixalleria i un 5% de retorn si el porta a porta 
es fa de manera correcta. Per tant, malgrat el nou 
sistema de recollida representa un esforç major 
per la ciutadania, lluny de premiar-ho, perdrem un 
5% de bonificació de la taxa. 
Però com sempre, cap de les propostes varen 
ser acceptades per l’equip de govern. Un equip 
de govern que no escolta ni a la ciutadania de la 
Garriga ni als regidors de l’oposició.
Des de Junts seguirem escoltant i treballant, fent 
propostes pensant en el nostre poble, la seva 
gent i les seves empreses i comerços. I vetllant 
i fiscalitzant, com és la nostra responsabilitat, 
l’acció de govern i la gestió dels recursos públics 
derivats dels impostos que paguem. I no defallirem 
en la nostra proposta d’ajustar la pressió fiscal a la 
Garriga per tal de posar-nos al costat de la gent. 
Seguirem treballant per quan sigui el moment, fer-
ho possible.
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El Consistori

Uns trens que valguin la pena

Finalment, el gestor d’infraestructures Adif ha 
iniciat alguns dels projectes que té previstos 
per al servei de tren de la Garriga: la supressió 
de passos a nivell, la remodelació de l’estació i la 
doble via fins a Parets. Per norma, l’equip de go-
vern n’ha estat informat amb poc temps per pre-
veure afectacions a la ciutadania i la via pública.

Més enllà, però, de les molèsties temporals que 
causen les obres, ens preocupa el model de 
mobilitat del govern espanyol per a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona. No redundarem en 
les poques inversions que arriben tard, del poc 
manteniment, dels incompliments de projectes 
i pressupostos. Si hi ha alguna cosa que sabem 
els catalans, és que Rodalies és un servei precari 
i mal gestionat des de 600 quilòmetres de la rea-
litat dels usuaris del tren.

El tren de la Garriga és un exemple de les limita-
cions de la radialitat de la xarxa. Les necessitats 
de la gent consisteixen, en canvi, en la mobilitat 
transversal per la comarca. Si més no, si volem 
que hi hagi més persones que abandonin el 
transport privat.

Som partidaris de la línia orbital que també 
uneixi els vallesos fins al Baix Llobregat i el Ma-
resme. Les inversions importants que calen al 
Vallès han de prioritzar la intermodalitat, tal com 
s’ha fet a totes les metròpolis modernes per su-
perar el centralisme. I això va des d’inversions 
modestes per a la connexió entre línies fins a un 
gran planejament per ampliar la xarxa: la con-
nexió amb Mataró i Sabadell. Menys asfalt, més 
ferrocarril. Sense això, tots els discursos sobre el 
desenvolupament sostenible són, mai més ben 
dit, fum.

El que tenim ara a la Garriga són obres per fer 
un desdoblament-pedaç que soluciona parcial-
ment les limitacions de la via única, però es man-
té l’embut del traçat subterrani de Barcelona, de 
manera que serà difícil augmentar la freqüència 
de pas i reduir significativament la durada dels 
trajectes.

Tal com es comenta als vagons i andanes davant 
la gratuïtat electoralista del bitllet, “realment, 
aquest tren no val res”. No ens cal que el govern 
espanyol tingui model de mobilitat per l’àrea 
metropolitana, ja el farem nosaltres. Simple-
ment, que ens donin els diners.

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

Dignifiquem l’escola bressol, 
dignifiquem els serveis públics 
municipals!
L’escola bressol, com altres serveis públics muni-
cipals gestionats de forma externa, no està fun-
cionant correctament. Malauradament, ja estem 
acostumades al fet que el model de gestió privada 
comporti precarietat laboral que sol recaure majo-
ritàriament en les dones. Aquest any, a més, tam-
bé se n’ha ressentit la qualitat del servei. L’inici del 
curs ha estat especialment convuls i amb manca 
de control i bona planificació. El dia 1 de setembre 
la nova empresa licitadora es feia càrrec del servei 
i el dia 5 començaven les adaptacions del servei. 
Aquest fet ha comportat que tot el funcionament 
i organització interns havien d’estar enllestides en 
dos dies afectant, com sempre, a les treballadores, 
les criatures i les famílies. Adaptacions que han 
comportat haver de fer malabars entre la feina i la 
conciliació.
A més cal afegir uns quants fets que han contribuït 
a aquest inici de curs convuls. La gratuïtat de P2 i 
la consegüent sobrecàrrega d’inscripcions, l’incre-
ment de tarifes com del servei d’acollida (que no 
estaven incorporades en el nou sistema de tarifa-
ció progressiva) i un sistema de ràtios impossibles 
on 13 nadons estan en mans d’una sola persona i 
un terç d’assistent.
Malgrat les tutores i treballadores, a vegades amb 
ulls plorosos, han fet grans esforços per sortir-se’n, 
les famílies han sigut testimonis, amb gran preocu-
pació, del caos d’aquest inici de curs.
Tot i que la titularitat del servei és municipal, i, 
per tant, l’últim responsable n’és el consistori, 
considerem que un inici de curs que es preveia 
complicat hauria d’haver estat gestionat amb més 
cura per part de l’equip de govern. És força simp-
tomàtic que no hi hagués representació de l’equip 
de govern municipal durant la presentació de la 
nova direcció, on es donaven les explicacions de 
la situació.
Considerem que en aquest mandat hem perdut 
una oportunitat per repensar el model de gestió 
de l’escola bressol. La gestió directa ens hauria de 
permetre planificar i dimensionar bé el servei i te-
nir marge d’adaptació pel que fa a la distribució de 
places, així com aplicar una bona tarifació progres-
siva ben dissenyada.



El
 G

ar
ri

c 
 I n

ov
em

br
e 

- d
es

em
br

e 
 2

02
2 

 I  
nú

m
. 2

06

17

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

El Govern augmenta la taxa 
d’escombraries i ens diu que plou 

 
En el Ple del mes d’octubre es van votar la revisió de 
les ordenances fiscals i com resum podem dir que 
el govern d’ERC amb el seus socis de l’alcaldable 
de 100  % la Garriga acabaran la legislatura 
augmentant-nos respecte a quan va començar 
la ja de per sí alta pressió fiscal que patim a la 
Garriga. Ni una rebaixa de l’IBI, ni del ICIO, ni d’un 
dels assabentat d’obres més cars de la comarca i a 
sobre rematat enguany amb allò que van dir que 
no farien durant la presentació de la recollida de 
residus porta a porta: incrementar la taxa.
Com? es preguntaran si van dir que no ho 
farien. Doncs castigant aquells que reciclem bé, 
carregant-se en el millor dels casos un 5% de la 
bonificació que podríem obtenir fins aquest any 
2022.
En efecte, fins ara, els usuaris de la deixalleria 
podíem gaudir d’una rebaixa del 10 o el 20 % de 
la taxa en funció del que portéssim a la deixalleria. 
Ara, el Govern vol que sigui només del 10% i l’únic 
requisit per aconseguir-ho sigui anar 10 cops 
mínim a la deixalleria. I dona igual si llences runa, 
bombetes, ferralla... basta que portis alguna de les 
deixalles que van a parar allà almenys 10 cops. Es 
premia igual els grams que pesa una bombeta que 
uns mobles de fusta o un sac de runa. Un disbarat 
d’idea.
A banda d’això és una decepció pels que hem 
apostat per aquest model porta a porta el poc 
rendiment cara l’usuari que hi participa quan el 
Govern et premia amb un 5% si participes 40 cops 
mínim a l’any de la recollida orgànica donant igual 
que llencis un tros de poma que 1 o 2 kg d’orgànica.
El Govern et premia màxim amb un 15% de 
bonificació de la taxa davant el 20% actual. El 
Govern premia la quantitat de vegades que hi 
participes en el reciclatge a la qualitat del residu 
reciclat. 
Resumint: aquells que teníem cada any un 20% 
de bonificació a la taxa per utilitzar la deixalleria 
i participem activament del porta a porta, el rebut 
que pagarem serà un 5% més car.
Fa mesos ens queixàvem que no vam recolzar 
el model de recollida porta a porta per tenir una 
implantació desastrosa. Avui afegim que no vam 
recolzar el model porta a porta perquè es redueixi 
les bonificacions per fer les coses ben fetes que és: 
reciclar bé. 

El desdoblament de la R3, 
en marxa! 

Les millores del servei ferroviari són una reclamació 
històrica. Fa dècades que la Garriga necessita 
el desdoblament de la línia de la R3 per tal que 
la connexió en transport públic, entre el nostre 
municipi i d’altres com Barcelona, Granollers i Vic, 
sigui ràpida i eficaç. Durant anys ens han promès 
que aquesta millora arribaria, però mai s’arribava 
a executar. Finalment, ara sí que és una realitat i 
ho és gràcies al Govern de Pedro Sánchez que està 
complint amb tot el que s’havia compromès.
Durant el 2022 ja s’han licitat projectes previstos 
com la reforma de l’estació per fer-la accessible 
i moderna, la supressió dels passos a nivell del 
nostre municipi i els vials alternatius i finalment 
les actuacions prèvies al desdoblament. Tot això 
suposen inversions de fins a 60 milions d’euros en 
tot l’àmbit de la R3. Pel 2023 el Pressupost de l’Estat 
contempla una assignació de 31 milions d’euros, 
directament pel projecte de desdoblament entre 
la Garriga i Parets del Vallès.
Sabíem que l’obra comportaria canvis i molèsties 
importants, que estem segurs que afectaran al 
dia a dia dels nostres veïns i veïnes, però que 
comportarà a la vegada una millora important pel 
nostre municipi i per tota la comarca.
Mentre nosaltres creiem que s’ha de tenir una visió 
positiva i constructiva davant els inconvenients 
que pugui generar l’obra, el govern municipal 
només troba inconvenients i els trasllada a la 
ciutadania. Creiem que s’ha de saber estar a 
l’alçada en un projecte d’aquestes característiques 
i no veure’l una oportunitat per criticar sense 
mesura. Després tothom s’afanyarà a sortir a la 
fotografia el dia de la inauguració. 
Nosaltres ens posem a  disposició del govern 
municipal per tal d’intentar minimitzar l’impacte 
d’aquesta obra, i a la vegada, volem escoltar tots 
els veïns i veïnes per canalitzar les seves propostes 
de millora. 
Com ja vam destacar al plenari de setembre, més 
del 80% dels catalans i catalanes apostaven per 
millorar les línies de Rodalies, i així s’està complint. 
Aconseguir finalitzar aquest projecte garantirà un 
servei de qualitat i un model més sostenible per a 
tota una generació.

Habitatge a la Garriga

 
Quan vam demanar la regidoria d’Habitatge ho 
vam fer conscients que l’habitatge és un dels 
problemes principals de la Garriga. La manca 
de polítiques actives en habitatge públic de les 
anteriors legislatures i els alts preus del mercat han 
donat com a resultat l’expulsió del nostre poble 
dels joves garriguencs que es volen emancipar. 
També en són víctimes d’aquests alts preus dels 
habitatges les famílies monoparentals, la gent 
gran i les persones amb rendes baixes. Per això 
vam iniciar una sèrie de mesures: campanya activa 
de foment de la borsa de lloguer, subvencions pels 
lloguers, contactes i negociació d’un conveni amb 
la Sareb per tal que ens cedeixin els pisos buits 
que tenen i els puguem destinar a lloguer social, 
regulació del mercat de lloguer per evitar els preus 
excessius i les pujades salvatges en les renovacions 
dels contractes i la més important, el projecte de 
construcció de 15 habitatges públics municipals 
que destinarem a lloguer per joves. Projecte que 
fa dos anys que hi treballem, lluitant a vegades 
contra la mateixa burocràcia interna, que no 
sempre ajuda. Hem sol·licitat la subvenció de fons 
Next Generation destinats a projectes d’habitatge 
públic i treurem a concurs en pocs dies la redacció 
del projecte i la direcció d’obres dels 15 habitatges 
municipals que farem a la plaça de la Pau. Aquest 
és l’objectiu principal d’aquest mandat en 
habitatge. Mentrestant continuem treballant per 
poder fer els 54 habitatges municipals al solar de 
Can Noguera que encara és afectat per les runes 
romanes que s’hi van trobar. Creiem fermament 
que hi ha dues vies per a resoldre el problema de 
l’habitatge: una fer polítiques actives en habitatge 
públic, dos “convèncer” als grans propietaris locals 
i externs que han de tindre més vocació social i 
posar part dels seus actius a la borsa del lloguer 
o per a lloguer social. No desistirem. L’habitatge 
és un dels nostres compromisos principals amb la 
ciutadania de la Garriga.



   

 DIUMENGE 4 DE NOVEMBRE
9 h, al Parc de Can Terrers
VII Ciclocròs de la Garriga
Organitza: Club Ciclista la Garriga

12.30 h, a l’Església de la Doma
Concert de Tots Sants
Organitza: Societat Coral l’Aliança

 DISSABTE 5 DE NOVEMBRE
19.30 h, al Cinema Alhambra
Sessió de cinema Saligarda Trail. Pel·lícula Vivir sin parar i 
col·loqui
Organitza: Club Atletisme les Tortugues

20 h, a l’Auditori
Espectacle: Que du bonheur(?)
Organitza: Teatre de la Garriga – El Patronat

20 h, a la Torre del Fanal
El malefici de la torre. Passatge del Terror
Inscripcions: 25 i 27 d’octubre i 1 i 3 de novembre, de 16 a 22 hores, a 
l’Espai Jove de Can Luna
Organitza: Espai Jove

 DIUMENGE 6 DE NOVEMBRE
7 h, des del pavelló de Can Noguera
Cursa Saligarda Trail
2 distàncies: 12 km i 24 km. Esmorzar per a totes les persones 
participants
Organitza: Club Atletisme les Tortugues

11 h, des de l’Església de la Doma
Visita guiada: La Doma. Tresor medieval de la Garriga
Més informació a www.visitalagarriga.cat. Reserva prèvia a: 
info@visitalagarriga.cat - 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants 

 DILLUNS 7 DE NOVEMBRE
18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Taller Connecta’t: Saps com fer una petició electrònica al teu 
Ajuntament?
Organitza: Biblioteca Núria Albó

 DIVENDRES 11 DE NOVEMBRE
19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Presentació del llibre Les cares del medalló, de Tessa Julià
Organitza: Biblioteca Núria Albó

 DISSABTE 12 DE NOVEMBRE
11 h, al refugi de l’estació
Visita guiada: El Refugi antiaeri de l’estació
Més informació a www.visitalagarriga.cat. Reserva prèvia: 
info@visitalagarriga.cat - 610477823
Organitza: Centre de Visitants
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Promoció econòmica

AGENDA 
Novembre-Desembre

Agenda

20 h, al Teatre de la Garriga – El Patronat
Espectacle: A la lluna
D’Alberto Sanzol, a càrrec de la companyia Kòmix.
Organitza: Teatre de la Garriga – El Patronat

11 h, des de Can Raspall (C/Banys, 40)
Itinerari guiat: El Modernisme de la Burgesia
Més informació a www.visitalagarriga.cat. Reserva prèvia a: 
info@visitalagarriga.cat - 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

 DIUMENGE 13 DE NOVEMBRE
11 h, a la Torre del Fanal
L’Altell. Mercat d’intercanvi – Segona mà
Servei de bar, zona Chill Out i vermut musical
Organitza: L’Altell i l’Associació Casal Popular la Torre del Fanal

 DIMECRES 16 DE NOVEMBRE
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h, a Can Luna
Jornada de donació de sang
Cal demanar cita prèvia a donarsang.gencat.cat
Organitza: Banc de Sang i Teixits

 DIVENDRES 18 DE NOVEMBRE
19 h, Al Teatre de la Garriga – El Patronat
Presentació del llibre Entre fotos i papers, d’Albert Benzekry i 
Fortuny
Gratuït. Reserva d’entrades a www.teatrelagarriga.cat
Organitza: La Garriga Secreta i Fundació Maurí

 DISSABTE 19 DE NOVEMBRE
11.30 h, a la capella de Santa Maria del Camí
Quan la calç era poder. Presentació de l’estació d’interpretació 
del Forn de Calç de Can Terrers
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DIUMENGE 20 DE NOVEMBRE
7.45 h, sortida i arribada: Plaça Mossèn Jaume Oliveras
Caminada popular
Organitza: Centre Excursionista Garriguenc

11 h, des del Casal de Rosanes
Itinerari guiat: Camp d’aviació de Rosanes
Més informació a www.visitalagarriga.cat. Reserva prèvia a: 
info@visitalagarriga.cat - 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

 DILLUNS 21 DE NOVEMBRE
18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Taller Connecta’t: Necessites signar documents electrònics? 
On i com obtenir el nostre certificat digital i les eines 
necessàries per gestionar documents
Organitza: Biblioteca Núria Albó

 DIMARTS 22 DE NOVEMBRE
11.00 h, a Can Luna
Cercle Musical Gent Gran
Activitat musical adreçada a la gent gran en el marc de Santa Cecília
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Escola Municipal de Música
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Telèfons d’interèsAgenda

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

 DIJOUS 24 DE NOVEMBRE
19 h, a la Biblioteca Núria Albó
Presentació del llibre El miedo de mi vida, de Mònica Muñoz.
Presentació a càrrec de Núria Branzuela, tècnica d’Igualtat de 
l’Ajuntament de la Garriga. Acte amb motiu de la commemoració 
del 25N: Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones
Organitza: Biblioteca Núria Albó

 DISSABTE 26 DE NOVEMBRE
A partir de les 18 h, pels carrers del centre
Festa de la Llum
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DIUMENGE 27 DE NOVEMBRE
10 i 14 h (acada sortida s’especificarà el lloc de trobada)
Sortida guiada: Els bolets amb uns altres ulls
Organitza: Aprèn, Serveis Ambientals

10 h, des de la plaça del Silenci
Caminada per la Marató. Inscripcions al CAP
Organitza: CAP la Garriga

17.30 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Espectacle familiar: Bajau
Per a públic a partir de 3 anys.
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat

 DIMECRES 30 DE NOVEMBRE
19 h, a Can Luna
Ple Municipal del mes de novembre
Organitza: Ajuntament de la Garriga

19.30 h, a la Biblioteca de la Garriga Núria Albó
Club de lectura de novel·la: Si no ho fas tu, ho faré jo, 
d’Àngels Fitó
Dins del cicle “Escriptores garriguenques”. A càrrec de Rosa Solé. 
Informació i inscripcions a la Biblioteca de la Garriga, Núria Albó
Organitza: Biblioteca de la Garriga Núria Albó

 DIJOUS 1 DE DESEMBRE
19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Presentació del llibre Una vida de secrets i silencis, 
de Montserrat Picola
Se sortejaran dues litografies i un gravat del romànic del Ripolles 
realitzats per l’autora. 
Organitza: Biblioteca Núria Albó

 DISSABTE 3 DE DESEMBRE
9 h, al poliesportiu de Can Noguera
Campionat de Catalunya de karate
Organitza: Ushiro Club Esportiu

 DEL 10 AL 18 DE DESEMBRE
A la plaça de l’Església
Skate Park
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DISSABTE 10 DE DESEMBRE
11 h, al Refugi de l’estació
Visita guiada: El Refugi antiaeri de l’estació
Més informació a www.visitalagarriga.cat. Reserva prèvia a:
 info@visitalagarriga.cat - 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

 DIUMENGE 11 DE DESEMBRE
11 h, des de Can Raspall (carrer Banys, 40)
Visita guiada: El Modernisme popular
Més informació a www.visitalagarriga.cat 
Reserva prèvia a info@visitalagarriga.cat - 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

 DEL 16 AL 24 DE DESEMBRE
Trenet de Nadal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DISSABTE 17 DE DESEMBRE
11 h, a l’Església de la Doma
Activitat detectivesca: Desperta Holmes!
Edició especial Nadal
Més informació a www.visitalagarriga.cat. Reserva prèvia a: 
info@visitalagarriga.cat - 610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

11 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora menuda: “Del bressol a la lluna”
A càrrec de Gina Clotet. Places limitades. Cal inscripció prèvia. 
Organitza: Biblioteca Núria Albó

 DEL 19 DE DESEMBRE AL 4 DE GENER
A la plaça Can Dachs
Parc de Jocs
Excepte els dies 25, 26 de desembre i 1 de gener
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DIMECRES 21 DE DESEMBRE
19 h, a Can Luna
Ple Municipal del mes de desembre
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 25 i 26 DE DESEMBRE, 7 i 8 DE GENER
19 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Espectacle: Els pastorets de la Garriga
Diumenge 8 de gener, a les 18 h.
Organitza: Fem Pastorets

 DISSABTE 31 DE DESEMBRE
17 h
Cursa de Sant Silvestre

00 h, a la plaça de l’Església
Campanades i benvinguda al 2023
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 2, 3 i 4 GENER
A Can Luna
Escape room i taller de fanalets
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DIJOUS 5 DE GENER
A la tarda
Cavalcada de Reis
Organitza: Ajuntament de la Garriga
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Promoció econòmicaAlbert Benzekry i Fortuny, 
fotògraf i cronista de la Garriga
Albert Benzekry i Fortuny va néixer el 1938. De jove va fer estudis tècnics i amb 24 
anys va entrar al seminari, on va rebre formació humanística. Va treballar en els 
departaments comercials de diverses empreses de la Garriga. Josep Maurí i Serra 
el va fer marmessor de la Fundació Maurí, creada el 1968, des d’on va desenvolupar 
una intensa vida cultural, social i reivindicativa. Ha creat un gran arxiu amb unes 
120.000 fotografies de la Garriga i és autor de les obres Història gràfica de la Garriga 
i La Garriga, dia a dia, amb un total d’11 volums que abasten tot el segle XX. Persona 
Il·lustre de la Garriga des del 2010, ara, publica les seves memòries: Entre fotos i 
papers. Records d’un cronista garriguenc.

Després de recollir en nombrosos 
volums la història de la Garriga, era 
moment de deixar per escrit la seva 
pròpia història?
Fins ara he anat relatant la història dels 
altres. Quan em van nomenar Persona 
Il·lustre, la gent que em coneix em deia: 
“Hauries d’explicar-ho”. Va quedar aquí. 
Però ara havia acabat unes coses que 
tenia entre mans (sempre estic fent una 
cosa o altra) i, com que sóc molt metòdic 
i ordenat i apunto en dietaris tot el que 
faig cada dia des de fa anys, se’m va 
ocórrer: “fem-ho, a veure què surt”.

És un apassionat i gran defensor de la cultura. Com va 
entrar en aquest món?
En Josep Maurí va ser el meu mestre, qui em va ensenyar a 
estimar el país, les pedres, la història, la literatura... Sóc 
deixeble, però també sóc autodidacta perquè jo feia les fitxes 
dels seus llibres, cosa que m’obligava a llegir-los, o almenys, 
la ressenya. Així vaig fer les fitxes de tota la biblioteca d’en 
Maurí. Em va portar molta feina, però em va donar un bagatge 
cultural que ni imaginava. 

De quines de les seves fites culturals se sent més orgullós?
He organitzat i promogut concerts, conferències, exposicions... 
Les millors corals de Catalunya han passat per aquí. L’Escolania 
de Montserrat ha vingut tres vegades a la Garriga!
També vaig fer la presentació de l’actuació de Josep Carreras 
quan va venir a cantar el dia de Nadal de 1986 a l’Església, amb 
motiu del 75è aniversari de l’Asil Hospital.
La culminació de la meva tasca hagués estat fer venir la 
Montserrat Caballé a la Garriga. Després d’escriure-li molts 
cops, al cap d’un any em va respondre dient que els seus 
compromisos feien impossible que vingués. Em va adreçar 
fins i tot al seu germà, però mai hi vaig poder contactar. Vaig 
desistir. És l’únic fracàs que he tingut en la vessant cultural!

Com va començar la seva obra bi-
bliogràfica?
Quan em van nomenar marmessor de 
la biblioteca de la Fundació Maurí, se’m 
va ocórrer fer un arxiu fotogràfic. A partir 
de llavors vaig començar a fer fotografies 
sobretot dels carrers, per anar veient com 
evolucionava el poble (tinc fotografiats 
tots els carrers de la Garriga). Quan en 
vaig tenir unes 25.000, vaig pensar que no 
només en podíem gaudir els membres de 
la Fundació, així que vam decidir fer una 
exposició. Aquí va néixer Història Gràfica 
de la Garriga. De fet, tots els volums que 

van acabar sortint estan numerats, excepte el primer, perquè 
jo no tenia idea de fer-ne cap més! Mica en mica, van venir els 
següents volums, que acaben a l’any 2000. De les 120.000 fotos 
que he arribat a recollir, entre 90.000 i 100.000 són meves. La 
resta són donacions. Saber d’on eren, l’autoria... va ser una 
feinada.

Què va sentir en el moment en què va ser declarat Per-
sona Il·lustre de la Garriga?
Va ser una gran satisfacció. Es va aprovar al ple municipal, on 
hi vaig anar a fer la foto del moment en què tots els regidors 
van aixecar la mà. L’acte va ser al Teatre, que estava ple de 
gent. L’Ajuntament em va regalar una càmera fotogràfica 
digital. Fins llavors, anava amb càmera de rodet, i de vegades, 
quan s’acabava enmig d’algun acte feia molt soroll. Així que 
van creure que amb una digital faria menys soroll (riu). Jo vaig 
guardar la meva darrere l’escenari. Un cop acabat l’acte, vaig 
demanar al públic que no es mogués per poder fer-los la foto.

Segueix deixant testimoni de tot el que passa al municipi?
Ara ja molt poc. Abans mirava a l’aire, a les cases. Ara he de 
mirar al terra, per no caure. Faig fotos en llocs tancats, que no 
hi hagi gaire moviment. Això és impensable, perquè abans feia 
fotos cada dia. Dubto que algú pugui agafar el relleu en les 
condicions que jo: de manera desinteressada i amb aquesta 
implicació tan directa. No vull ser pretensiós, però diria que no.

Apunto en dietaris tot el que faig des de fa anys


