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L’Ajuntament dóna suport educatiu a les escoles

Organitza activitats per complementar l’oferta formativa dels centres

F

a més de 20 anys que l’Ajuntament
organitza, cada curs, prop d’un
centenar d’activitats culturals per a
les escoles per tal de complementar l’oferta formativa dels centres del
municipi.
Sota el nom de Programa d’Activitats
Culturals a les Escoles (ACE), aquest
curs s’organitzaran 9 sessions de
teatre, 9 de música i 73 de tallers artístics. De cada activitat, que es realitzen als equipaments municipals,
es fa arribar una guia didàctica a les
escoles, perquè ho puguin treballar
prèviament a les aules.
A més de donar suport a la tasca
educativa de les escoles, el projecte vol potenciar la creació de nous

públics, donar a conèixer diverses
arts escèniques i aprendre diferents
tècniques de les arts plàstiques. Així
per exemple durant aquesta tardor,
l’alumnat de cicle superior estan
aprenent o aprendran la tècnica de
linòleum, prenent com a referent
l’expressionisme alemany.
Pel que fa a les propostes de teatre,
la majoria són professionals però
també se n’escullen d’amateurs locals. A cicle superior, per exemple,
fa 6 anys que s’ofereix una obra
de teatre, fruit del treball que realitzen els alumnes del grup Dofins de
l’Escoleta de Teatre, dirigits per en
Joan Monells. Aquest curs, com a
novetat alguns alumnes de 6è de Pri-

mària tindran l’oportunitat de participar en la preparació de la nova obra
d’aquest grup i compartir l’escenari
amb els actors i actrius.
Actualment al programa hi participen
1.753 alumnes de P3 d’Ed. Infantil a
6è d’Ed. Primària de les 4 escoles
públiques de la Garriga: Els Pinetons, Tagamanent, Giroi i Puiggraciós; i de la concertada Sant Lluís
Gonçaga.
Els centres, que participen en
l’elecció de les activitats, estan molt
satisfets del programa per la diversitat de disciplines artístiques que el
configuren, així com perquè els permet oferir al seu alumnat un aprenentatge artístic de qualitat.

Opinió dels grups polítics:
CIU: “Les Activitats Culturals a les Escoles (ACE) són la millor manera d’acostar el poble als nostres fills/es i donar
a conèixer la història, el nostre entorn i l’amplia i diversa activitat cultural que té La Garriga.”
Acord: “El programa ACE ens dóna la possibilitat de mantenir ben ferma l’aposta per la formació en el nostre
municipi, podent oferir eines que ajuden a complementar i millorar l’educació obligatòria. Apostar per l’educació és
apostar pel nostre futur.”
SI: “És una bona oportunitat per apropar la cultura als petits i enriquir el seu bagatge cultural i artístic, per un futur
amb millors persones. ”
PSC: “Des del nostre grup considerem molt positiva l’aposta feta en aquest programa, ha dotat als alumnes dels
nostres centres d’una formació molt important vers la cultura i l’aprenentatge d’una forma diferent al que les aules
poden oferir.”
ICV: “L’escola ha de ser sempre un espai educatiu obert a la societat. Una de les funcions de l’escola és garantir
l’accés de tothom a la cultura i en aquest sentit el programa d’Activitats Culturals per a les Escoles que fa anys que
es desenvolupa és un bon recurs, però no l’únic, per aconseguir-ho.”
PP: “Nosaltres recolzem el suport a complementar l’oferta formativa. Aquesta oferta ha d’arribar a tothom i ha de
servir per enriquir als nostres infants i joves de la nostra població.”
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Formació per a pesones a l’atur
L’EME organitza un curs d’ofimàtica

L

’Escola Municipal d’Ensenyament
posa en marxa el proper 18 de
novembre un curs d’Iniciació a
l’Ofimàtica gratuït de dos mesos
de durada. El curs s’engloba
dins el programa de formació de
l’Ajuntament per tal de fomentar
l’ocupació de les persones del municipi que estiguin a l’atur. Aquesta
iniciativa parteix del treball conjunt
de les àrees d’Ensenyament, Acció
Social, Joventut i el Servei Local
d’Ocupació, en les quals es detec-

ta una necessitat formativa per part
de persones a l’atur que troben dificultats d’inserció o reinserció laboral per manca de coneixements
d’informàtica.
L’objectiu doncs és millorar les competències professionals d’aquestes
persones i adaptar-les a les noves
demandes del mercat laboral, incrementant les seves possibilitats de
trobar feina.
Els interessats cal que s’adrecin al
Servei Local d’Ocupació.

Projecte Comenius

L’institut Vil·la Romana és un
dels 5 centres europeus que
participarà al projecte Comenius d’aquest any. El Programa
Comenius, que enguany girarà
al voltant de la felicitat, té per
objecte reforçar la dimensió europea en el camp de l’educació,
promovent la mobilitat i la cooperació entre centres educatius. Els estudiants faran la primera trobada a Ankara del 2 al
7 de novembre. Es preveu que
la Garriga sigui el lloc escollit
per tancar el projecte el mes
d’abril.
Santa Cecília

Treballar amb adolescents

Jornada per afavorir el benestar emocional

La Garriga va ser el punt de trobada
de professionals de la Taula de Salut Jove del Consell Comarcal el 15
d’octubre passat. Ja fa quatre anys
que aquesta secció organitza una
jornada per treballar i donar a conèixer les diferents maneres d’abordar

les intervencions amb les famílies i
com millorar el benestar emocional
dels joves i evitar-ne conductes de
risc. A la sessió, hi van assistir una
quarantena de professionals que
treballen a les àrees de joventut,
educació, benestar social i salut de
la comarca.
La ponència principal, a càrrec de
la psicòloga Ma. Jesús Comellas,
va presentar diferents elements de
debat i va insistir en la necessitat
de potenciar la relació entre les famílies, escola i comunitat. A la segona part de la jornada es va fer
una taula rodona on van participar
quatre ponents que, des de diversos àmbits professionals, apliquen
tècniques diferents per treballar
amb els joves o els professionals
que treballen amb ells.
4 El Garric

L’Escola Municipal de Música
celebrarà Santa Cecília amb
diferents activitats especials
durant la setmana del 17 al 23
de novembre. La celebració
comptarà també amb un concert de xel·los el dissabte 22 a
les 12.30 h a l’Auditori i amb la
participació, com cada any, del
grup coral Coral de Nivell profesional de l’EMM al concert
que fan tots els grups corals
del poble. En aquest cas es
farà el diumenge 23 a les 17 h
a l’església parroquial i està organitzada pel Grup de Gospel
de la Garriga.
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Es crea el Consell d’Infants Nacional

Dos representants de la Garriga hi participen

E

l Consell d’Infants de la Garriga
és un dels consells que està treballant per tal de crear, el proper mes
de novembre al Consell Nacional de
la Infància i Adolescència de Catalunya (CNIAC).
El 9 d’octubre passat es van reunir
a Granollers per presentar-se a la
secció territorial i per aportar la seva
experiència i els seus projectes al
Consell Nacional. Durant la jornada
es van establir i clarificar les funcions
i responsabilitats del CNIAC, tot re-

coneixent el paper dels infants i dels
consells d’infants dins de la política
local i nacional. La sessió també va
servir per compartir experiències i
activar-se i reconèixer-se com a grup
de treball.
Del 23 al 25 d’octubre els diferents
representants, que en el cas de la
Garriga són Tomàs Jiménez i Laura
Mir, van assistir a una jornada per començar a concretar quins projectes
es poden portar a terme des d’aquest
òrgan participatiu.

El Casal mostra la seva oferta
Organitza exhibicions als instituts

El Casal de Joves organitza cada
inici de trimestre diferents activitats
als instituts i a l’escola Sant Lluís
per tal de mostrar quina és la seva
oferta. Durant aquest mes, els tècnics de joventut i joves que ja són
usuaris del Casal han mostrat els
tallers de DJ’s i s’han fet actuacions
del grup de hip hop Killerstepz i de
diferents ballarins professionals,

entre ells Omar Iglesias, de Mira
quien baila i Fama!.
A més, durant aquest octubre han
realitzat la Festa del Tastets d’Oficis,
on van explicar quins cursos fan des
del Punt d’Informació Juvenil (PIJ),
i la Festa de 1r d’ESO per joves
de dotze anys, on se’ls explicava i
ensenyava el local del Casal de Joves.
5 El Garric

Esport escolar
Més de 300 nens i nenes de
primària participen del programa municipal d’esport escolar.
Les activitats van començar a
principis d’octubre a les escoles i a partir del 8 de novembre
començaran les activitats dels
caps de setmana. Els participants podran practicar esports
com el futbol sala, el minihanbol, el minibàsquet, el bàdminton, l’atletisme i l’hoquei.
L’Esport Escolar vol formar
persones autònomes, capaces de pensar i d’opinar per si
mateixes a través d’uns criteris
respectuosos i saludables. Alhora, l’esport també aposta per
la coeducació, és a dir, perquè
tant els nens com les nenes tinguin les mateixes oportunitats
de poder practicar esport.
Taller d’educació
El dia 28 de novembre
s’organitza
el
taller-teatre
Ponts per a la relació FamíliaEscola: una cooperació possible a càrrec de Teatre del
Buit. L’activitat, que es farà a
l’Auditori a partir de les 20.30 h,
està adreçada a famílies i professionals de l’educació titulat.
Els interessats s’han d’inscriure
a l’Àrea d’Ensenyament trucant
93 860 59 90 o scomas@ajlagarriga.cat. Aquest novembre
també es farà la segona sessió
del taller d’Intel·ligència Emocional “Preparar amb els nostres fills i filles, el dia de demà”,
organitzat per les AMPA de la
Garriga i l’Ajuntament. La proposta educativa ha estat un èxit
amb més d’una cinquantena
d’inscrits i amb llista d’espera.
Voluntariat per la llengua
L’Oficina de català torna a organitzar una nova edició del
programa Voluntariat per la
Llengua. El dia 19 farà un acte
de presentació de les noves
parelles lingüístiques a la sala
d’actes de la Biblioteca Núria
Albó.
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Novembre musical al Teatre

Actuacions de Pep López i The Excitements

E

l mes de novembre arribarà al Teatre de la Garriga amb música per a
tots els gustos però també amb teatre
per als més petits. Dissabte 8 obrirà el
mes un clàssic, el Rèquiem de Brahms,
però interpretat d’una manera ben especial: serà un concert de cor i piano a
quatre mans, a càrrec del Cor de Cambra de Granollers.
Dissabte 15 serà el torn d’”Ara o mai”,

un musical que arriba a la Garriga després de 4 anys d’una gira plena d’èxits a
teatres de Catalunya. L’obra ens trasllada a un escenari on cinc actors, acompanyats de música en directe, analitzen
l’ofici de fer teatre, amb un càsting i unes
gotes de thriller com a fil argumental.
El 29 de novembre l’escenari s’omplirà
de més música. En aquest cas el soul i
rythm & blues dels barcelonins The Excitements, amb la veu avellutada de la
seva cantant, la moçambiquesa KokoJean Davis. La proposta és contundent:
música de ball amb ànima i un espectacle vibrant, que no decau en cap moment.
Finalment, l’endemà dia 30 pujarà a
l’escenari del Teatre l’espectacle infantil «Un llençol d’estels». L’autor, en Pep
López, crea màgia amb la música i les
imatges, i inclou noves tecnologies i
jocs interactius amb el públic.

Podi dels esportistes garriguencs

Classes de gimnàs

L’Ajuntament ofereix classes
de gimnàs i ioga per a adults.
L’activitat està dirigida a tothom
que vulgui conèixer el seu cos
treballant la coordinació del moviment, la força i l´equilibri. És una
activitat on s’incorporen exercicis
de Pilates, ioga i dansa. Els exercicis s’acompanyen amb música,
pilotes i gomes elàstiques. Durant
les classes també es fan activitats
de relaxació per desbloquejar les
tensions. Els interessats poden
adreçar-se a l’àrea d’esports.
El Tast de la Mitja

Èxit en ball, horseball, patinatge i rallies

Diferents esportistes de la Garriga
han pujat al podi durant els darrers
mesos. Així per exemple, Xavi Martínez va quedar 3r al Rally Open
d’Avià copilotant el cotxe de Gustà, i
3 parelles de la Garriga es van proclamar campiones de Catalunya de
Ball Esportiu. Antonio Lagunas i Matilde Sauceda van ser campions de
Catalunya Standard Sènior 3, Miguel
Torrado i Rosario Figueroa, campions
de Catalunya Llatins Sènior 3, i José
Luís Montoro i Araceli, campions de
la Copa Catalana Sènior 3 Standard
2014.
La monitora del Club patinatge la Ga-

rriga, Nàdia Alsinet Dameson, també
va destacar en la seva disciplina,
classificant-se 9a al campionat del
món en Programa lliure i en Figures
Obligatòries i 7a de Combinada.
Un altre dels esportistes que ha
guanyat en els darrers dies diversos
premis internacionals és el jugador
de horseball Gil Carbonés, que amb
el seu club, el CEEC Cardedeu, es
va proclamar Campió d’Europa, després de guanyar la Champions League 2014. A més, el club de Cardedeu va recollir quatre títols mundials
durant la Gala dels Premis WHR
(Rànquing Mundial de Horseball).
6 El Garric

Més de 2500 corredors van participar del Tast de la Mitja el 25
d’octubre passat. Aquesta prova
esportiva permet fer la meitat del
recorregut de La Mitja, sortint de
la Garriga, passant per les Franqueses i Canovelles, i arribant a
Granollers. Són 10 quilòmetres
certificats oficialment per la Federació Catalana d’Atletisme.
Mostra de labors
L’associació de puntaires organitza, a partir del 7 de novembre
a la Sala Municipal d’Exposicions
Andreu Dameson, la 8a Mostra
de Labors: “Elements característic de la Garriga”. L’exposició, que
es podrà veure fins el 23 de novembre, acull participants de diferents països que mostraran els
seus treballs de punta al coixí i a
l’agulla, punt de creu, patchwork
i brodats.
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Aquesta temporada Ràdio Silenci aposta pel jovent
L’emissora municipal va presentar la nova programació

L

’emissora municipal, Ràdio Silenci, aposta pels joves i pels escolars en la nova temporada, que va
presentar el divendres 10 d’octubre.
Enguany, inclou una trentena de
propostes diferents de dilluns a diumenge amb tres programes nous.
Els nous espais són: Tocats per la
Saligarda, un original espai dedicat
al temps i la natura; el Cafè de la
Garriga, un repàs al més destacat

de l’agenda garriguenca; i Marcatge
en zona, el programa sobre l’esport
local i comarcal, que d’aquesta manera torna a Ràdio Silenci.
També és novetat la col·laboració
dels alumnes del SEK de la Garriga, que enregistraran unes càpsules per ensenyar anglès als oients
de forma divertida.
En total, Ràdio Silenci presenta unes
30 propostes per a tots els gustos i

edats, entre les quals 15 programes
propis, alguns dels quals ja porten
set anys a l’emissora. L’Anem bé, el
Passi passi que veurà el piset, Les
set llunes màgiques, el 107.Plom
o Guitarra, baix i bateria, amb Riqui Gil, són alguns dels espais que
continuen a la graella. Pel que fa als
programes compartits amb altres
emissores, Ràdio Silenci incorpora
Can Tuyus, del vallesà Miqui Puig.
El periodista de Catalunya Ràdio i
veí de la Garriga, David Bassa, va
ser l’encarregat d’apadrinar la nova
graella. Durant l’acte celebrat el 10
d’octubre passat, Bassa va destacar
el paper crucial que han de jugar les
ràdios locals en el moment actual.
“Amb aquesta crisi la societat necessita estar més ben informada
que mai”, va sentenciar, després
d’advertir de totes les pressions que
han de suportar els mitjans, tant locals com d’àmbit nacional.

Aniversari dels mitjans de comunicació de la comarca
El 9 Nou celebrarà els seus 25 anys i VOTV el seu cinquè aniversari

Dos dels principals mitjans vallesans
de comunicació estan d’aniversari.
Un d’històric, El 9 Nou, celebra el
seus 25 anys al Vallès Oriental i un
de jove, VOTV, la televisió local del
Vallès Oriental, acaba de fer 5 anys
de la seva primera emissió.
7 El Garric

Per celebrar que fa 25 anys que
posa al dia la gent dels 43 municipis de la comarca, El 9 Nou farà
festa grossa: el 22 de novembre
el teatre Auditori de Granollers
acollirà un concert benèfic on actuaran 18 artistes vallesans. A
més, el diari publicarà un seguit
de fotografies de llocs històric que
compararà amb l’actualitat i el 24
d’octubre va sortir un número especial, recopilatori de les principals notícies publicades aquests
25 anys.
Per la seva banda, VOTV vol celebrar el 20 de novembre els seus
primers 5 anys, amb una festa a la
Fàbrica de les Arts Roca Umbert.
La televisió comarcal està concebuda per ser un espai de foment
de la creació cultural, de producció
i distribució audiovisual, i de promoció d’oci obert a la ciutadania.
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S’elabora un llibre sobre la història de la Garriga

L’obra, de quatre historiadors, sortirà editada a principis de 2015

Els autors del llibre en una reunió de treball.

H

istòria de la Garriga. Dels primers
assentaments humans al segle
XXI: és el títol d’un llibre d’història
de la vila que serà a les llibreries a
començament del 2015. L’obra, editada per l’Ajuntament, l’han coordinat i
escrit quatre historiadors/es de la Garriga: Elisenda Barbé, Arnau Garcia,
Jordi Llimargas i Jaume Oliver.
L’estructura del llibre, amb parts redactades per tots quatre autors, és

Els habitants de la masia de can Vilanova l’any 1923. Fons Fernanda
Pascual, Centre de Documentació Històrica de la Garriga.

molt innovadora ja que organitza els
continguts per temàtiques i no pas per
ordre cronològic. D’aquesta manera,
es fugirà de la clàssica estructura
per èpoques dels llibres d’història i
s’aconseguirà una lectura més amena i, alhora, es facilitarà la possibilitat de trobar-hi les informacions que
s’hi vulguin cercar. El llibre, a més, ha
comptat amb la col·laboració d’altres
investigadors/es, que han redactat di-

Ruta guiada per la Doma

versos apartats destacats que es
podran anar trobant al llarg dels
capítols.
A partir del proper número del butlletí El Garric, la revista anirà incloent
cada mes un seguit d’informacions
i d’anècdotes històriques extretes
del llibre, que permetran conèixer
nous aspectes de la història de la
Garriga i anar fent boca fins a la
seva publicació.
Xerrades històriques

El Centre de Visitants la inclou dins la seva oferta

A partir del proper mes de novembre, el Centre de Visitants de la
Garriga inclourà a la seva oferta
turística i patrimonial una nova visita guiada: es tracta de l’itinerari
“La Doma. El tresor medieval de
la Garriga”, que permetrà conèixer
aquest conjunt, que inclou l’antiga
església parroquial, els edificis de

la domeria i el cementiri vell. Dins
de la Doma, es podrà admirar una
peça excepcional: el retaule gòtic
de Sant Esteve, de finals del segle
XV, que constitueix la peça artística més important del conjunt.
L’entorn de l’església de la Doma
té també un alt interès ja que
sempre ha realitzat la funció de
cementiri. És per això que hi ha interessants obres arquitectòniques
i escultòriques, i hi són enterrats
personatges tan notables com
l’arquitecte Manuel J. Raspall.
La primera notícia que es té de
l’església de la Doma és del segle
X tot i que la part més antiga del
temple actual és la nau central,
romànica, construïda el segle XII.
L’aspecte actual de l’església data
del segle XVI, moment en què es
construïren la nau lateral amb la
porta d’entrada al temple, la capella fonda, la sagristia, el campanar, el comunidor i el cor.
8 El Garric

Per segon any consecutiu,
l’Ajuntament ha programat un cicle de conferències centrades en
diverses facetes de la història de
la Garriga. Abordaran diverses temàtiques força concretes de cada
període, molt desconegudes per
a la majoria d’habitants de la vila.
Aquest mes de novembre, la primera conferència serà divendres
21. L’historiador Arnau Garcia explicarà com era el territori garriguenc abans de ser l’actual terme
de la Garriga, un període emmarcat dins la Prehistòria i l’antiguitat.
Una setmana més tard, el 28 de
novembre, el també historiador
Jaume Oliver donarà a conèixer
un curiós personatge de la Garriga
Medieval: la priora Xixilona, suposadament filla del cèlebre Guifré
el Pilós. Totes les xerrades tindran
lloc a les 20 h a Can Raspall.
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Suport al comerç local per Nadal

Bar de la Festa de Cap d’Any

E

Per tal que les entitats del municipi puguin participar de la Festa
de Cap d’Any, l’Ajuntament ha
elaborat unes bases de convocatòria per adjudicar la barra de bar
i la gestió de la venda d’entrades
a taquilla de la festa. Enguany
qualsevol entitat inscrita al Registre d’entitats de l’Ajuntament
pot optar a aquest sorteig. Les
bases es poden consultar al web
municipal o a l’àrea de Joventut.
Les entitats poden presentar les
seves sol·licituds via instància
oficial al Registre Municipal fins
el dia 10 de novembre.

La festa de la Llum, inici de la campanya

l comerç local aposta, altre
cop, per la qualitat i la proximitat per tal de posicionar-se com la
millor oferta durant la campanya
de Nadal. Per dinamitzar l’activitat
comercial al poble durant aquestes
dates, l’Ajuntament torna a organitzar la tradicional Festa de la Llum
el proper dissabte 29 de novembre. Un cop encesa la il·luminació
nadalenca dels carrers del poble,
se celebraran diverses activitats
d’animació per atraure públic de totes les edats.
A més de les campanyes que rea-

litzen les agrupacions de comerciants, l’Ajuntament organitzarà el
parc de Nadal i diversos tallers per
dinamitzar la zona.
En aquesta mateixa línia i conjuntament amb la Garriga Digital,
l’Ajuntament ha engegat la campanya Les bicoques de la Garriga 2014.
Es tracta de talonaris de butxaca
que es distribuiran a totes les llars
del poble a principis de desembre
on els usuaris hi trobaran, a més
d’informació de les botigues i empreses del poble, cupons retallables
amb ofertes i promocions.

La Garriga espera al Mag Garriviu

Els nens del poble desitgen que torni a aparèixer

El butlletí, a casa

El Butlletí El Garric es pot seguir rebent a casa. Només cal
enviar un correu electrònic amb
les dades a oac@ajlagarriga.cat
o apuntar-se a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament.
Contra l’homofòbia

Els nens i nenes de la Garriga
volen que el mag Garriviu torni a
aparèixer tal com va passar l’any
2013. Va ser ell, aleshores, qui va
preparar l’arribada dels Reis i qui
els va donar les cartes.
Com que ja se sap que és molt
vergonyós i li costa aparèixer, la
Comissió de Reis demana a qual-

sevol persona que aquests propers
dies passegi pel bosc de Malhivern que canti la cançó de “Treu
el nas, treu el peu, Garri-GarriGarriViu” i que avisi l’Ajuntament
si veu res d’estrany. Es demana
l’ajuda de tothom “Entre tots hem
d’aconseguir que vulgui tornar a
aparèixer!”.
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L’associació juvenil Projecte
Mexcla’t ha encetat una nova
etapa amb el ‘Projecte Arc Iris’,
un cicle d’activitats entorn a la
diversitat afectiva i sexual, que
es va inaugurar el 23 d’octubre
passat. La programació, creada per trencar els estereotips i
fomentar la llibertat i diversitat
sexual, compta amb activitats
pels infants, concerts de música, cinefòrums i una exposició
d’alumnat de l’EMAD. Les sessions estan subvencionades per
la Direcció General de Joventut i
l’Ajuntament de la Garriga.
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Notícies

Suport a campanyes d’emergència

Ajuts per l’IBI

E

Les famílies monoparentals i
les persones vídues interessades a demanar les bonificacions
de l’IBI ja poden sol·licitar-les a
l’àrea de Acció Social (al carrer
Sant Francesc 1-3 de dilluns a
divendres de 9 a 14h i dilluns i
dimarts tarda de 16:30 a 19h).
L’import de la subvenció pot ser
del 25% de l’import del rebut de
l’IBI per les famílies monoparentals, tan propietàries com llogateres i del 50% si són persones
vídues.

El Consell de Cooperació dóna 6000 euros

l Consell Municipal de Cooperació va aprovar, durant la reunió
del passat 9 d’octubre, donar suport
a les campanyes d’emergència del
Fons Català de Cooperació. Així es
destinaran 2000 euros per la crisi
humanitària arran de les inundacions als campaments de refugiats
sahrauís de Tindouf, 2000 per donar suport a la població afectada
per la malaltia del virus de l’ebola
a l’Àfrica occidental i 2000 més per
donar suport a la població afectada
per la guerra civil a Síria.
Durant el Consell, també es va
presentar la valoració del projec-

te que l’Associació Kahua Sisiki
porta a terme a Guerrero (Mèxic),
a càrrec d’un dels seus membres,
Jaime Garcia Leyva. Aquest projecte, que gestiona conjuntament
amb l’Associació la Garriga Societat Civil i que promou l’autogestió
d’aquesta zona mexicana, es porta
a terme gràcies al suport econòmic
de l’Ajuntament.
El Consell Municipal de Cooperació
és l’òrgan de participació ciutadana
que està integrat per representants
dels grups municipals i de les entitats i col·lectius del poble que fan
accions de cooperació.

Treballar per la Pau

Es crea la secció catalana de Mayors for peace

La Garriga va assistir a la Conferència per la Pau a la Mediterrània, que es va fer a Granollers el 2
d’octubre passat.
A la jornada, que volia reflexionar
sobre com poden contribuir els municipis a una Declaració Universal
de la Democràcia, hi van participar
personalitats destacades com el
director Fundación Cultura de Paz
i ex-director de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza o el director

del Centre de Desenvolupament
d’Iniciatives de Pau, Michel Cibot,
entre d’altres.
La Conferència és un projecte conjunt de la Secció catalana
d’Alcaldes per la Pau, l’AFCDRPMayors for Peace França i la ciutat
de Biograd na Moru, a Croàcia, de
la qual la Garriga en forma part.
La trobada té com a principal objectiu avançar en la creació de la xarxa
Mediterrània d’Alcaldes per la Pau.
El nostre municipi és un dels impulsors d’aquesta xarxa, que ha de dur
a terme accions per al foment de la
Pau, que són pròpies de la xarxa.
En aquest sentit, el Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament van decidir, fa uns mesos,
l’organització d’activitats al poble
que donin a conèixer els valors de
la Cultura de la Pau.
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Budó al Senegal

L’alcaldessa de la Garriga i
presidenta del Fons català de
Cooperació, Meritxell Budó, va
visitar projectes de cooperació
a la regió de Kolda, al Senegal, a finals d’octubre. Des del
Fons Català i conjuntament amb
l’associació local FODDE, es
treballa en la creació de comunitats d’autogestió financera per
dones i s’implanten polítiques de
gènere.
Durant l’estada també es va
lliurar un estudi de millora de la
carretera de la zona elaborat pel
Departament de Territori i Sostenibilitat i que facilitarà l’accés a
la regió.
Conèixer la Garriga
L’Ajuntament segueix programant diferents sessions de
“Coneixement de l’entorn” pels
estrangers que s’instal·len al
municipi. El passat 28 d’octubre
en va programar-ne una on, com
sempre, es va oferir als participants coneixements sobre la
societat catalana (la llengua, els
costums i els símbols identitaris)
i sobre el nostre municipi (orígens, geografia, llocs d’interès,
etc).
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Campanya de reciclatge de la matèria orgànica

Es repartiran compostadors i es faran visites als establiments

A

partir del proper mes de novembre, els veïns i veïnes de la
Garriga podran accedir a una nova
manera de reciclar els residus orgànics. Aquesta matèria, formada
principalment per restes de menjar i
poda, es pot transformar, de manera
natural, en compost. El compost és
un excel·lent adob per a plantes i arbres, i serveix també com a aliment
per a animals.
Per tal que es pugui realitzar aquest
procés, anomenat compostatge,
l’Ajuntament repartirà -de manera
gratuïta i a qui ho sol·liciti- uns compostadors. Aquests contenidors, que

són molt lleugers, tenen capacitat
per a 320 litres de matèria orgànica.
Els interessats cal que enviïn un
correu electrònic a compostatge@
ambiens.cat o que truquin al telèfon
municipal 646 341 176. El nombre
de compostadors és limitat per això
es respectarà rigorosament l’ordre
d’inscripció. L’Ajuntament ha programat, pel dijous 20 de novembre a les
19.30 h, una reunió informativa per a
tots els interessats.
Paral·lelament, es preveu fer actuacions adreçades als comerços generadors de fracció orgànica (fruiteries,

carnisseries, peixateries, bars i restaurants). Així, a partir del dilluns 3 de
novembre es visitaran als responsables dels establiments i es lliuraran
cubells i contenidors gratuïtament
per aquells que es comprometin a
una correcta separació de les restes biodegradables i a complir les
condicions per a la seva recollida.
Aquests incorporaran un sistema de
control de buidat mitjançant xips que
permetran avaluar la participació de
l’establiment en la recollida.
La intenció de l’Ajuntament és superar els 2360 Kg diaris que ara es
recullen.

Finalitzen les obres del carrer Doma i Passeig Congost

Durant el novembre es portarà a terme el projecte de reasfaltat de carrers

Les obres del carrer la Doma-St
Francesc i les del Passeig Congost
ja estan acabades al igual que el
projecte de senyalització que ha

col·locat senyals per a vianants i per
a vehicles.
Per altra banda, es preveu que a partir del dilluns 3 de novembre comenci
11 El Garric

el projecte de reasfaltat d’alguns
carrers del municipi. Es preveu que
les obres tinguin una durada de
quatre setmanes.
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El Consistori

Neus Marrodan, Albert Benzekry i
Dolors Castellà

Josep Oliveras
Xavier Bernaldo

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

VOTAREM EL 9N2014
Quan llegiu aquestes línies probablement ens estaran bombardejant amb
noticies que intentaran crear dubtes,
posar incerteses al procés i posar-nos
por al cos. Estan intentant dividir-nos,
però no podran.
Però no tingueu cap dubte: el proper
dia 9 de novembre VOTAREM. Potser
no serà aquella consulta que havíem
somiat, amb debats intensos, arguments a favor i en contra, com hem vist
a Escòcia (quina enveja!!), però la imatge del poble català davant els col·legis
electorals i votant, la tindrem.
No ho podem aturar: estem lluitant pel
nostre reconeixement com a nació, per
les llibertats, per la democràcia. En
definitiva, perquè les generacions que
vinguin tinguin el país que els catalans
vulguin.
Som un país emprenedor, que crea,
que exporta, inventa, que cuida la seva
cultura i tradicions, que té cura per la
seva gent, que viatja, amb una llengua pròpia, orgullosos de nosaltres, del
nostre Barça i també de l’Olímpic, territorialment diversa,... però necessitem
un marc polític i jurídic propi que ens
reconegui aquesta realitat, la protegeixi
i hi posi els recursos humans, tècnics
i econòmics per seguir sent nosaltres
mateixos. Això avui no és possible en
tota la seva dimensió perquè ens limiten la nostra expressió i el nostre creixement.
Un exemple: som el 16% de la població, el 19% del PIB i rebem sols el 9,5%
de les inversions. Sense comptar que
pel mig ens imposen la llei Wert, feta
exclusivament per minar el català a les
nostres escoles. Diners i llei.
Volem que allò que nosaltres generem sigui pels nostres fills i filles, avis i
àvies, estudiants i professors, pels emprenedors i els esportistes. Per tothom.
I com nosaltres decidim.
Però tot i aquestes mancances, tenim
el més important: un poble. Una societat, que cansada de tants anys de no
ser escoltats i ser menystinguts, ara
volem ser escoltats a les urnes. Volem
VOTAR. I VOTAREM.
“El procés va endavant i no té retorn,
ara ens cal serenitat i convicció per
anar superant tots els obstacles que
ens trobarem pel camí”. Són paraules
del President Mas.
El dia 9 de Novembre, tots a les urnes.
VOTAREM. I des de CiU, a més, us demanem que voteu #SI +#SI.

Els pressupostos
El mes de novembre, amb les ordenances fiscals
ja definides, és el moment de pensar en els projectes que estan en curs i en aquells que volem
començar, i redactar els pressupostos que han
de permetre gestionar el nostre municipi.
Com a membres de l’equip de govern, els regidors d’ACORD seguirem apostant per uns
pressupostos que recolzin les principals línies
de treball del govern municipal, mantenint una
economia sanejada, amb un grau d’endeutament
baix, sense inversions desorbitades que posin en
perill la poca autonomia econòmica que tenim.
L’experiència que ens ha tocat viure en aquests
anys de govern sota les directrius de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria, o sota les directrius
de LRSAL, ens ho demostra. Tot i els resultats
positius que s’han aconseguit en aquesta legislatura, els diners els hem hagut de gestionar com
ens han imposat des del Gobierno. Les inversions s’han fet amb percentatges preestablerts:
un 70% al que en diuen inversions financerament
sostenibles, és a dir, aquelles inversions que un
cop fetes no generaran més despeses noves
(clavegueram, via pública, enllumenat, millores
energètiques...) I el 30% restant, només el 30%
restant, l’hem pogut destinar a inversions lliures o
a ampliar la despesa corrent que ja teníem prevista.
Malgrat aquest escenari no deixarem de confeccionar uns pressupostos ben dotats en aquells
capítols que, per a nosaltres, són imprescindibles
per garantir la qualitat de vida dels garriguencs, la
cohesió social i una millora econòmica.
En cap moment es pot oblidar la complicada situació que estan vivint alguns dels nostres veïns.
Cal continuar destinant tants diners com calgui
per ajudar a la gent que ho està passant pitjor:
donar cobertura quan les beques menjador no
arriben o quan les despeses de la llar no es poden assumir.
És imprescindible que hi hagi diners per dinamitzar el parc immobiliari del nostre poble i posar
l’habitatge a l’abast de qui el necessiti. Hi ha habitatges nous buits, hi ha habitatges antics buits
que amb poca inversió podrien estar al mercat.
Cal una política d’habitatge que permeti fer-los
accessibles a qui els necessita.
També cal fer efectives les eines que estan al
nostre abast: plans d’ocupació, programes de
formació d’emprenedors..., i facilitar espais de
comunicació entre diferents sectors empresarials
o buscar línies de captació de nous mercats que
puguin trobar al nostre municipi el lloc ideal per
implantar-se.
I també és imprescindible que hi hagi diners per
mantenir la riquíssima vida associativa, tant cultural com esportiva, que hi ha al poble. És la nostra
voluntat seguir aportant dotacions econòmiques
per ajudar a realitzar els projectes de totes les entitats del municipi i, així, treballar per mantenir la
cohesió social i la qualitat de vida a la Garriga.
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Presentar-nos o no.
El grup de persones que formem part de SI la
Garriga ens vam agrupar en el seu dia amb la
voluntat de treballar plegats pel poble. Teníem en
aquell moment, i tenim avui en dia, dos punts en
comú: un nou municipalisme i l’independentisme.
Treballar per la millora del nostre poble des de la
regeneració política i fer-ho allunyats de la política municipal tradicional. A nivell nacional, treballar per la llibertat del nostre país des del nostre
entorn més proper. Durant els darrers tres anys,
hem fet tot el que és possible fer tenint dos regidors a l’oposició, presentant propostes i mocions
i buscant que aquestes arribin a bon port, sempre
des d’una voluntat de col·laboració, però també
de marcatge, de la tasca del govern municipal.
Aquesta experiència ens ha servit per veure que
en la política municipal, treballar des de l’oposició
amb dos regidors no és tasca senzilla. El funcionament municipal no facilita gens el poder estar
al dia de tot el que passa i, sobretot, protegeix de
manera clara als que governen. La transparència
brilla per la seva absència, els tempos són molt
complicats si no tens una estructura de partit tradicional professional. Tot i així, no fa falta dir que
estem molt orgullosos de la tasca realitzada pels
nostres regidors Pep Oliveres, Sergi Serrano i en
Xavi Bernaldo, recolzats per tot el grup de SI la
Garriga. Des de fa uns mesos, i suposem que
a causa de la manera tradicional de fer política
de la resta de partits, ens trobem sovint amb la
pregunta de si ens presentarem a les futures
eleccions municipals al maig del 2015. Arribats
a aquest punt, el grup municipal de SI vol transmetre que seguirem treballant pel poble d’una
manera o altra. El nostre país viu el moment més
decisiu dels últims tres anys, i no creiem que ara
sigui moment de personalismes, presentacions
de partit i molt menys, perquè no ho hem fet
mai, posar noms per davant del projecte com
fan la resta de partits. Avui, amb la perspectiva
del 9N, les més que possibles eleccions al Parlament de Catalunya i la lluita de la societat civil
per tal d’aconseguir una llista unitària, som molt
conscients que les eleccions municipals del maig
del 2015 poden estar molt influenciades per tot
aquest procés. És per això, doncs, que diem
als que no tenen massa ganes de que ens presentem que hauran de seguir esperant. I diem
als que ens recolzen que els nostres regidors i
el nostre grup seguiran proposant per la millora
del nostre poble i marcant de prop a l’equip de
govern, perquè és per això que ens van donar la
seva confiança ara fa tres anys. Tenim projecte,
gent i programa electoral per presentar-nos, però
també tenim clar que és molt complicat treballar
des de l’oposició per millorar el poble tal i com
està establert el funcionament de la política municipal, i més si el govern té majoria i poques ganes d’escoltar propostes que no són les seves.
El que podem assegurar és que, d’una manera o
altra, seguirem treballant pels garriguencs i garriguenques i pel país.
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Àlex Valiente
Carlos Martín

Aquest 25 de novembre, celebrem una
vegada més, el Dia Internacional per
eliminació de la violència vers a les dones. Des de el nostre grup sempre hem
defensat que ens agradaria poder parlar de la no existència d’aquests dies,
perquè això significaria que problemàtiques socials com aquestes no serien
presents a la nostra societat, però per
desgracia hi son molt presents, massa
presents, en els nostre dia a dia.
El PSC defensem que la justícia ha de
ser contundent amb aquest fets i que
no permetin que cap acció sigui impune. Per altra banda les administracions
públiques han de garantir la defensa i
la protecció de les persones que pateixen aquesta violència. Hem de seguir
lluitant per aconseguir que aquesta lacra social deixi de fer patir a les dones
de tot el món.
Des de la Garriga, des de el nostre
grup municipal, ja fa 3 anys vam activar la Taula de Dones. Una Taula de
Dones que volia poder treballar, parlar
i defensar el rol de les dones a la societat que hi vivim. Avui us podem dir
que ens sentim molt orgullosos de la
feina feta fins ara dintre d’aquesta Taula, però també hi som conscients que
s’ha de treballar i molt per intentar dotar
d’eines a totes aquelles dones que ho
necessitin.
La nostra voluntat és poder seguir treballant en aquest tema, ampliant el seu
radi d’ influència i poder convertir-ho en
una eina útil per al nostre poble.
També hem de destacar que considerem que administració pública en
general, i el nostre ajuntament més
concretament ha de fer un aposta significativa en defensa de les dones maltractades.
És una aposta clara del nostre partit,
i d’aquest grup municipal, que proposarà al equip de govern una aposta
clara vers totes les dones que busquin
ajuda per superar aquest dur tràngol
de la seva vida, trobin al nostre ajuntament la mà estesa que necessiten.

Israel Molinero
Martí Porter

15 anys de la Garriga Societat Civil
Aquest mes voldríem retre un petit homenatge a l’entitat La Garriga Societat
Civil, que celebrava, fa uns dies, el seu
quinzè aniversari. Ho feia, com sempre
--i potser més que mai--, amb una energia envejable. És molt difícil, en aquesta societat nostra, sempre accelerada,
sovint egoista, parar l’orella, observar
amb atenció realitats d’arreu del món i
prendre consciència de fins a quin punt
el que li passa a l’altre ens commou, ens
afecta, ens interpel·la i ens convida a
créixer plegats.
Per celebrar els seus quinze anys, La
Garriga Societat Civil va organitzar
aquest octubre unes Jornades titulades “Diàlegs per la defensa del territori
i l’autogovern”. A la Torre del Fanal vam
podeu gaudir d’una exposició, sintètica i
atractiva, sobre els molts anys de treball
a la Garriga, a Chiapas, a Guerrero; vam
escoltar, amb molta emoció continguda i
molta vergonya, els companys i la companya vinguts de Mèxic, que, amb ràbia
i dolor, però també amb tota la valentia
i determinació, van informar-nos de la
inadmissible desaparició dels 43 estudiants d’Iguala, de la macabra complicitat entre narcos i estat a Mèxic, de les incansables lluites indígenes i camperoles
per preservar llur cultura, llengua, territori i cosmovisió; vam tenir temps de parlar de batalles més properes, de com el
dret a l’autodeterminació s’ha de defensar arreu, de com les males pràctiques i
els mals governs –l’expoli dels recursos
naturals, l’alienació, l’esclavatge, l’abús,
l’engany, la destrucció de l’entorn—es
reprodueixen, en diferents magnituds
però idèntica intenció depredadora per
part de les grans corporacions i els seus
vassalls, a tants indrets del món; també
a casa nostra.
Vitals i inconformistes, els companys i
companyes de La Garriga Societat Civil
també ens van obsequiar, com sempre,
amb àpats col·lectius, música, films,
ball, somriures i riures, emocions a flor
de pell. En el record queden moments
viscuts amb gran intensitat, una sana
barreja d’alegria vital i de revolta. Moltes gràcies, guerrers civils, per mantenir
despertes les consciències!
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CIU i ERC están en un callejón sin salida.
Por mucho teatro que le pongan, el gobierno de España no va a permitir que se
pisoteen los derechos de todos los españoles.
Hasta dónde nos quiere llevar el gobierno
de la Generalitat , a la irresponsabilidad?
Considera que : “lo que suplica más es
una lista conjunta con ERC para que su
fracaso quede disimulado y el peor gobierno de la historia de Cataluña no sea
castigado en las urnas”.
Artur Mas debe acabar con las actuaciones que no conducen a nada y no beneficia al bienestar, prosperidad y crecimiento
de los catalanes. Los catalanes necesitamos un gobierno que nos de seguridad,
tranquilidad y que trabaje por sus problemas. No que los cree. Tanto si Mas pretende convocar nuevas elecciones o no,
la posición del PP siempre va a ser la misma: Estar al lado de la ley.
El señor Artur Mas se ha metido en un lío
muy complicado que no sabe salir y ha
metido a toda la sociedad catalana, haciendo una pregunta y una fecha sin ley.
Ha hecho una ley de consulta que es un
fraude en si misma. Han estado alentado
el enfrentamiento a través de una propaganda permanente de desprestigio a
España y han utilizado el dinero de todos
los catalanes para subvencionar todo su
entramado separatista mientras no pagan
a las farmacias, geriátricos, ayudas sociales ni ayuntamientos.
La inversión extranjera en Cataluña estos
últimos seis meses ha caído un 77% menos por el tema del independentismo.
Reflexionemos con los pies en el suelo.
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l’Agenda
Dissabte, 1 de novembre

a les 12 h, a l’església de La Doma
Concert de l’Orquestra de Cambra
de l’EMM i la coral L’Aliança
Organitza: Coral L’Aliança
de 15 a 18 h, a l’església de la Doma
Passi continu del documental “La
Doma en 3D”
Organitza: La Garriga Secreta
a les 16 h, a l’Asil Hospital
Castanyada
Organitza: Centre Excursionista
Garriguenc.
a les 17 h, al Centre de Visitants de la
Garriga (Ctra. Nova, 46)
Itinerari guiat: “La Doma. El tresor
medieval de la Garriga”
Preu: entrada individual 4.5€ / entrada reduïda 3€ / menors de 8 anys
gratuïta
Inscripció
prèvia:
info@visitalagarriga.cat
o
trucant
al
93.113.70.31/610.47.78. 23.
Organitza: Centre de Visitants de la
Garriga

Diumenge, 2 de novembre

de 10 a 14 h, a l’església de la Doma
Passi continu del documental “La
Doma en 3D”
Organitza: La Garriga Secreta
a les 11 h, al Centre de Visitants (Ctra.
Nova, 46)
Taller familiar: “Viatgem al 1714!”
Inscripció prèvia: info@visitalagarriga.cat o 93 113 70 31.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

1,2,3 de novembre

al vespre, al Cinema Alhambra
La Traviata de Verdi
Organitza: Cinema Alhambra

Dimecres, 5 de novembre

a les 18h, a la Biblioteca Núria Albó
Story Time: Hora del Conte en anglès! “Fox’s Socks”a càrrec de
Cambridge School
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 20 h, a la Fundació Fornells-Pla i
Conxa Sisquella

L’esclat literari del nord en el tombant del segle XX. Hjalmar SÖderberg, autor de El Dr. Glas i El joc
seriós. Diàleg amb Elena Martí i Segarra, traductora
Organitza: Fundació Fornells-Pla i
Conxa Sisquella
a les 20 h, al Cinema Alhambra
Cinefòrum amb el documental
‘Born Naked’, presentació per part
de la seva creadora Andrea Esteban i passi de dos curts entorn a la
lluita contra la LGTBfòbia.
Organitza: Mexcla’t

Dijous, 6 de novembre

a les 19.30 h, a la Bibliotecaci del Moble per iniciar la pujada a l’ermita
“English at the library”: conversa
en anglès. Xerrada: Diana, Princess of Wales, and the modern media.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres, 7 de novembre

a les 20 h, a la Sala municipal d’Art i
Exposicions
Inauguració de la 8a mostra de labors “Elements característic de la
Garriga”. Fins el 23 de novembre.
Organitza: Associació de Puntaires
a les 20.30 h, a l’Auditori de l’EMM
2a. sessió del taller adreçat a les
famílies: Preparar amb els nostres
fills i filles, el dia de demà (proposta d’Intel.ligència Emocional) a
càrrec de Roser Sellés (coaching
& PNL). Inscripció prèvia: Àrea
d’Ensenyament, trucant 93 860 59 90
o scomas@ajlagarriga.cat
Organitza: Les AMPA de la Garriga i
l’Ajuntament de la Garriga

Dissabte, 8 de novembre

a les 10 h, al Centre de Visitants de la
Garriga (Crta Nova, 46)
Itinerari guiat: “Vila termal i
d’estiueig”(Ruta Raspall). Preu: entrada individual 4.5€ / entrada reduïda
3€ / menors de 8 anys gratuïta. Inscripció prèvia: info@visitalagarriga.
cat o trucant al 93 113 70 31 / 610 47
78 23.
Organitza: Centre de Visitants de la
Garriga

14 El Garric

a les 12 h, darrera estació de RENFE
de la Garriga
Itinerari guiat: “Refugi antiaeri de
l’estació”. Preu: entrada individual
4.5€ / entrada reduïda 3€ / menors
de 8 anys gratuïta. Inscripció prèvia:
info@visitalagarriga.cat o trucant al
93 113 70 31 / 610 47 78 23.
Organitza: Centre de Visitants de la
Garriga
a les 12 h, a la Biblioteca
Hora del Conte: “El Gall Peret”, a
càrrec de Gerard Agustín i Xavier
Vilaró.
Organitza: Biblioteca Núria Albó
de 17 a 20 h, a la plaça de l’Església
Biblioteca Vivent a càrrec de
ACATHI, mostra de testimonis entorn a la discriminació al col·lectiu
LGTB.
Organitza: Mexcla’t
a les 20 h, al Teatre la Garriga-El
Patronat
Rèquiem de Brahms a càrrec del
Cor de Cambra de Granollers. Preu:
10 euros.
Organitza: Ajuntament de la Garriga
al vespre, al Cinema Alhambra
Arcadi Oliveres presenta el seu documental “Mai és tan fosc.
Organitza: Cinema Alhambra

Dimecres, 12 de novembre

a les 15.30 h, a Can Raspall
Xerrada informativa sobre TaxFree
Organitza: ASIC, Agrupació de Serveis i Comerciants de La Garriga.

Dijous, 13 de novembre

a les 20.00 h, a la Biblioteca
Conferència: “Qui va pagar la guerra. Els ajuntaments de Catalunya
ofegats arran de la Guerra de Successió”. A càrrec de Llorenç Ferrer
Alós, catedràtic d’Història de la Universitat de Barcelona.

Dissabte, 15 de novembre

de 10 a 13h, a la Pista Núm.2
Pintada de Mural sobre la Diversitat. Taller de Grafitti
Organitza: Mexcla’t
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Ara o mai a càrrec de Kòmix teatre
i T-Atrevits. Preu: 8 euros.

Organitza: Ajuntament de la Garriga

Diumenge, 16 de novembre

sortida a les 8 del matí ,de can Queló
XIII Caminada Popular de la Garriga.
Organitza: Centre Excursionista
Garriguenc
a les 11 h, a la plaça Can Dachs
Conèixer el 1714 jugant a càrrec de
la Cia de jocs l’Anònima. Tricentenari a la Garriga.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

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

a les 19.15 h, a la sala d’actes de la
biblioteca
Inici de la 21a Edició del Voluntariat
per la Llengua.
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 19.15 h, a la sala d’actes de la
biblioteca
Inici de la 21a Edició del Voluntariat
per la Llengua.
Organitza: Oficina de Català de la
Garriga. Col·labora: Ajuntament de la
Garriga, Secció local d’Òmnium Cultural i Biblioteca Núria Albó
a les 20 h, a la BIblioteca
Xerrada: “Les dones del 1714”, a
càrrec de Patricia Gabancho, autora del llibre del mateix títol i editat
per Columna Edicions. Tricentenari
a la Garriga
Organitza: Biblioteca Núria Albó
a les 20 h, al Cinema Alhambra
Projecció del darrer film d’Igmar
Bergman Sarabanda
Organitza: Fundació Fornells-Pla i
Conxa Sisquella

Dijous, 20 novembre

a les 19.30 h, a la sala de Plens
Sessió formativa sobre compostadors de reciclatge de residu orgànic.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 20 h, a la Biblioteca

300 contes per a un tricentenari:
reguitzell de contes catalans per a
adults. A càrrec d’Albert Estengre.
Tricentenari a la Garriga. Se sortejarà un farcell cultural de 1714 entre
les persones assistents.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres, 21 de novembre

a les 20 h, a Can Raspall
Xerrades sobre temes garriguencs.
“El territori garriguenc abans del
terme de La Garriga: La Prehistòria
i l’antiguitat” a càrrec d’Arnau Garcia
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dissabte, 22 de novembre

a les 12.,30 h, a l’Auditori de l’EMM
Concert de Sta Cecília del Grup de
xel·los i alumnes de l’EMM
Organitza: Escola Municipal de
Música
a les 17 h, a la Torre del Fanal
Tallers Infantils i Familiars i Conta
Contes infantil/familiar entorn a la
diversitat sexual
Organitza: Mexcla’t

Diumenge, 23 de novembre

a les 17 h, a l’Església Parroquial
Concert coral per celebrar Santa Cecília amb la participació dels
grups corals del municipi
Organitza: Cor de Gospel

Dimecres, 26 de novembre

a les 19.30h, a la Biblioteca Núria
Albó
Club de lectura: Cicle Futurs possibles. Parlarem del llibre 1984, de
George Orwell. Sessió moderada
per Rosa Solé. Places limitades. Informació i inscripcions a la biblioteca.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres, 28 de novembre

a les 20 h, a Can Raspall
Xerrades sobre temes garriguencs.
La Priora Xixilona de la Garriga no
va existir mai a càrrec de Jaume
Oliver.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

15 El Garric

a les 20.30 h, a l’Auditori de l’EMM
Teatre - taller adreçat a famílies i
professionals de l’educació: Ponts
per a la relació FAMÍLIA – ESCOLA:
una cooperació possible. A càrrec
de Teatre del Buit. Inscripció prèvia:
Àrea d’Ensenyament, trucant 93 860
59 90 o scomas@ajlagarriga.cat
Organitza: Les AMPA de la Garriga i
l’Ajuntament de la Garriga

Dissabte, 29 de novembre

de 10 a 13 h i de 16 a 18 h, a la pl.
Can Dachs
Taller de tions.
Organitza: Ajuntament de la Garriga i
EMAD.
a les 17 h, a la plaça de l’Església
Festa de la Llum
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 20 h, al Teatre la Garriga-El
Patronat
Concert The Excitements. Preu: 15
euros.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Diumenge, 30 de Novembre
durant tot el dia, al pavelló Can Violí
III Trofeu La Garriga
Organitza: Club patinatge la Garriga

a les 11.30 h, al Teatre la Garriga-El
Patronat
Espectacle infantil Un llençol
d’estels amb Pep López. Preu: 5 euros.
Organitza: Ajuntament de la Garriga
de 18h a 21h, a la sala polivalent del
teatre de la Garriga (al passeig)
Jam session-improvisació. Una
trobada-diàleg de músics i moviment per a tota persona interessada en participar-hi.
Organitza: associació “Relats de
l’Alzina”-Elena Castelar Garriga.

Dies, 29 i 30 de Novembre

al vespre, al Cinema Alhambra
“El meu Primer Festival” (Festival
Internacional de Cinema per infants)
Organitza: Cinema Alhambra.
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El Garric no es fa responsable dels possibles canvis en aquesta agenda

a les 20 h, al Teatre la Garriga-El
Patronat

l’Entrevista
QUIM, ALBERT, JOAN I LLUÍS BORRELL RIBAS, Dalton Brobots
Subcampions del món de la competició de lego Moonbots 2014

“Vam construir un canó per protegir la Terra dels meteorits”
En Quim, l’Albert, en Joan i en Lluís són quatre germans de la Garriga que han quedat subcampions
del món de la competició de lego Moonbots 2014,
un concurs de robòtica espacial. Amb edats d’entre
9 i 12 anys, han estat capaços d’idear un instrument
per protegir la terra de la col.lisió de meteorits. Els
germans Borrell Ribas no paren. Desde Anglaterra,
on viuen ara, estan participant a la First Lego League. Tot plegat sense deixar de jugar a hoquei, un
dels esports que ja feien a la Garriga i, sense perdre
el seu inconfusible somriure.
Com és que us vau apuntar a aquest concurs de robòtica?
Sempre ens ha agradat molt construir Lego i al febrer d’aquest
any, gràcies al nostre entrenador Carlos Mateo, vam tenir la sort
de conèixer els Landriods. És un equip de robòtica que ha guanyat moltíssimes competicions d’arreu del món i ens van recomenar participar a Moonbots 2014.
Quin ha estat el vostre treball?
La primera fase va començar al mes d’abril i vam tenir un parell
de mesos per fer el primer vídeo per contestar a la pregunta científicament “perquè s’ha de tornar a la lluna?”. Nosaltres inspirats
en la pel.lícula Armaggedon i després d’aprendre i estudiar que
n’és d’ important la Lluna per la Terra, vam decidir que havíem de
protegir la Terra desde la Lluna dels possibles meteorits o NEOs
(Near Earth Objects).
Qui us va assessorar per poder-lo fer?
Després d’investigar i parlar amb en Josep Maria Bosch de Tàrrega (un gran expert en NEOs) ens va donar la idea de pintar el
NEO de blanc per desviar la seva trajectòria amb el reflexe dels
raigs de sol (efecte Yarskovsky) per evitar la col.lisió amb la Terra.
El Sr. Contreras de la Universitat Complutense i en Jordi Prat,
un físic de Manresa ens van donar la idea de protegir-nos amb el
canó de Gauss, en el cas que no ens donés temps de defensarnos amb la nostra nau i el seu moviment “Passing Through”.
Quins experiments vau fer per arribar a les conclusions
d’haver de construir un canó de Gauss? Quines altres opcions hi havia?
Les primeres idees eren destruir el meteorit amb bombes o desviar-lo amb una nau acoplada. Però els astrònoms I els científics
que vam consultar, desaconsellen aquesta idea perquè el caos
que pot provocar aquestes explosions, és incontrolable i pot ser
més perillòs. Després vam descobrir el Canó Electromagnètic
com arma més poderosa però per utilitzar-la com a últim recurs.
Quants mesos de feina vau necessitar?
En total uns 4 mesos. Vam començar a mitjans d’abril fins el 7
d’agost.
Us va costar molt? no vau tenir ganes de deixar-ho córrer?
Va haver-hi moments que volíem tirar la tovallola però ha estat
molt emocionant i hem après moltes coses. El més difícil és que
aquests any gairebé no hem fet vacances d’estiu. Però ens ho
hem passat molt bé.

Per què us vau posar el nom de Dalton BRobots?
De ben petits la nostra família ens nomenava Dalton... però
perquè sempre anavem vestits amb ratlles... ehh!!! I després
de fer una pluja d’idees amb la família per buscar un nom,
tothom va estar d’acord que Dalton Brothers era el més adequat. Després, a nosaltres, se’ns va ocórrer ajuntar la paraula
Brothers i Robots i va sortir BRobots. A més posem les dues
primeres lletres en majúscules perquè són les inicials dels
nostres cognoms Borrell Ribas.
Us agrada treballar junts als quatre germans o també us
baralleu com els Dalton?
Informació confidencial!!!.... Jajaja...
Tot el concurs és on-line. Us ha suposat alguna dificultat?
Sí, tots els vídeos els hem hagut de penjar a Youtube. Si els
voleu veure, heu de buscar Dalton BRobots Moonbots 2014 o
conectar-vos a la pàgina web de Moonbots: http://moonbots.
org/team/dalton-brobots. I no hi ha hagut cap problema, al revés ho ha facilitat. Però el que sí va ser difícil, va ser transportar la taula robòtica al CosmoCaixa per fer una presentació
del nostre projecte al públic. Sort que tenim un tiet que amb
el seu camió ens va ajudar. A més a més, l`última prova de
la competició va ser una conexió per Skype en directe amb
els jutges, per fer una hora de presentació del nostre treball.
Era la primera vegada?
Sí, ha estat la nostra primera competició. Ara estem participant a la First Lego League. Una part del premi que hem
rebut, per haver guanyat, ha estat la inscripció a aquesta
competició. Per participar a Moonbots tampoc vam haver de
pagar res.
Què vau sentir quan us van dir que vau ser el grup revelació?
Vam estar molt contents. No ho esperàvem!
Ara viviu a Anglaterra. Què és el que més enyoreu de la
Garriga?
Vivim a Cambridge. Trobem a faltar la família, els amics i
sobretot els amics d’hoquei!! allà també hi juguem però és
diferent.
També trobem a faltar el menjar: els canelons de Can Baldich
i sobretot els de la Paquita!!!

