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La Fira de la Botifarra arriba a la 8a edició
La cuinera Ada Parellada inaugurarà l’esdeveniment el proper 9 de març
La Garriga ret homenatge, per vuitè any consecutiu, a
un dels seus productes més emblemàtics: la botifarra.
Ho farà els propers 9 i 10 de març en el marc de la Fira
de la Botifarra 2019, que convertirà el centre el poble en
l’escenari d’activitats i actes culturals i gastronòmics. La
inauguració es farà dissabte al matí a la plaça de l’Església
i comptarà amb la presència de la coneguda cuinera Ada
Parellada, que oferirà un showcooking basat en tres tapes
de botifarra.
Durant tot el cap de setmana, les cansaladeries i els
comerços de restauració participants crearan tapes i
degustacions a partir del seu producte de proximitat i

qualitat. La fira enllaçarà les places de l’Església i Can
Dachs, i s’estendrà pels carrers Centre, Banys i la plaça de
Can Dachs amb parades d’artesania i activitats per a totes
les edats.
Amb l’objectiu de promocionar el municipi i el seu comerç,
l’esdeveniment apostarà per tres grans eixos principals: la
gastronomia, el modernisme i el termalisme. Així, durant
tota la jornada es faran degustacions, s’organitzaran
visites guiades pel modernisme garriguenc i es repetirà
l’experiència de la calderada, en què es couran botifarres
amb aigua termal.
Més informació a www.firadelabotifarra.cat.
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PDeCAT: “Des de Junts per la Garriga seguim treballant per potenciar, any rere any, la Fira de La Botifarra. Amb l’objectiu de promocionar el nostre municipi i dinamitzar el comerç de proximitat d’una manera sostenible i agrupant els nostres principals actius que ens
identifiquen com a poble.”
Acord: “La Fira de la Botifarra ha fet una evolució qualitativa amb el pas del temps, com les mateixes botifarres, el modernisme o el
nostre termalisme. La qüestió és que el poble s’ha de creure la fira i fer-la seva, per tal que faci el salt definitiu que la converteixi en un
esdeveniment present a l’agenda nacional. Aleshores, la Garriga serà reconeguda, entre d’altres coses, per aquell enclavament on es
barreja gastronomia, cultura, salut i benestar.”
CUP: “Des de fa uns anys, la portada d’El Garric del mes de març es dedica a la Fira de la Botifarra com a esdeveniment estrella del
municipi. Paral·lelament, en el marc del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març, s’està consolidant un programa d’activitats feministes que creiem que mereix ser portada per tal de fer visible la lluita per la igualtat entre homes i dones.”
C’s: “Desear lo mismo que venimos deseando los últimos años y que ya hemos mencionado en este boletín cada mes de marzo: que
esperemos participen todos los productores locales, que se proyecte esta feria más allá de nuestra comarca y que podamos disfrutarla
convenientemente.”
PSC: “Seguim apostant per aquesta fira que té un denominador comú molt important per la Garriga: la botifarra. tot i que ens agradaria
que servís per donar més cabuda al comerç garriguenc i no al comerç de fora del nostre municipi. Aquesta és una assignatura pendent.
La d’implicar a altres actors del teixit econòmic del municipi.”
SI: “Podríem aprofitar la Fira de la Botifarra per instaurar un premi a la Millor botifarra a l’Estat espanyol.”
ICV: “Un nou any amb la nostra ja tradicional Fira de la Botifarra, una data gastronòmica que serveix per donar a conèixer la Garriga.
És cert que al mateix temps és esdeveniment lúdic i cultural. Ens agradarà saber, també, que la gent gaudeix i descobreix una Garriga
per les persones: veïnes, veïns i visitants.”
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Amb la 8a Fira
de la Botifarra, seguim
fent poble
/D )LUD GH /D %RWLIDUUD DUULED HQ
guany a la seva 8a edició.
Des de Junts per la Garriga tenim
PROW FODU TXH HO TXH HQV KD SHU
PqV GHVSUpV GH WDQWHV HGLFLRQV
FRQVROLGDU DTXHVWD ¿UD KD HVWDW
l’objectiu compartit de treballar
junts per promocionar el nostre
PXQLFLSLLGLQDPLW]DUHOFRPHUoGH
proximitat. Els productors locals,
els restauradors, els comerciants,
OHVHQWLWDWVLHQGH¿QLWLYDODFDSD
FLWDW FROāOHFWLYD TXH HQV GH¿QHL[
com a poble, són el millor aval per
WDO GH TXH OD ¿UD pV FRQYHUWHL[L
DQ\UHUHDQ\HQUHIHUHQWJDVWURQz
PLFLFXOWXUDOGHO3DtV
*DVWURQRPLDPRGHUQLVPHWHUPD
lisme, cultura i patrimoni, fan que
DTXHVWD ¿UD DJUXSL HOV SULQFLSDOV
DFWLXVGHOQRVWUHSREOHLHQVSHU
PHWLJDXGLUGLQVGHO3DUF1DWXUDO
GHO0RQWVHQ\GHODPLOORUERWLIDUUD
del món, la botifarra de la Garriga.
Des de el nostre grup municipal,
seguirem treballant per garantir
aquesta tasca conjunta, que posa
en valor, el nostre principal actiu
JDVWURQzPLF L KR ID UHVSHFWDQW
HOV SURFHVVRV DUWHVDQV WUDGLFLR
QDOV JDUDQWLQW XQ SURGXFWH VRV
WHQLEOHTXLOzPHWUH]HURLGHPROWD
qualitat.

El masclisme no és una
opinió, és un mode de
vida que mata
Ens pensàvem que les properes
eleccions eren les municipals i
HXURSHHV GHO PHV GH PDLJ SHUz
HO SUHVLGHQW HVSDQ\RO HQV KD GR
nat la sorpresa i ha aportat un
QRXGLYHUWLPHQWRDODYLGDSROtWLFD
eleccions a Cortes Generales del
reino.
&DO GLU TXH HO SUHVLGHQW 6iQFKH]
QRV¶KDHVWDOYLDWG¶LPSXWDUDTXHV
WD FRQYRFDWzULD G¶HOHFFLRQV D OD
GHFLVLy G¶(5& GH WRPEDU OD SUR
posta de pressupostos de l’Estat,
argumentant que ERC avantposa
HO SURFpV L OD LQGHSHQGqQFLD DO
EHQHVWDU GHOV FLXWDGDQV L OHV FLX
tadanes de Catalunya.
$EDQV TXH UHV SHUTXq TXHGL
FODU(5&HQWpQODLQGHSHQGqQFLD
com a mitjà –no pas objectiu– per
aconseguir el benestar de tots i
totes (per cert, no només catalans
L FDWDODQHV  3HUz pV TXH QR KDQ
HQWqVUHVGHOTXHHOVHVWHPSURSR
VDQW (O 362( SHQVDYD TXH YDP
abonar un canvi de president i ja
HVWj"8QFDQYLGHSDUWLWLSURX"+R
YDP QRWDU GH VHJXLGD DPE HO UH
WRUQG¶HQ-RVHS%RUUHOO
1RHUDDL[zpVFODUTXHQR(OTXH
preteníem era un canvi general
en la manera de fer les coses, i
UHVXOWD TXH HOV SUHVVXSRVWRV QR
més han posat al descobert que
HO SUHVLGHQW 6iQFKH] KD SUHIHULW
triar el ranci espanyolisme en front
G¶XQD RSFLy GH YDOHQWLD DFRV
WDQWVH D SRVLFLRQV SURIXQGDPHQW
GHPRFUjWLTXHV+DEXVFDWHOUHODW
TXH OL GRQL XQD YLFWzULD TXH VDS
pV HVWqULO GDYDQW O¶XOWUDGUHWD 'H
GHEz FUHLD TXH SRGLD GHPDQDU
TXHHOSDUWLWGHTXLHQWpHOSUHVL
GHQWHPSUHVRQDWLODVHFUHWjULDJH
neral a l’exili, li voti els comptes?
Uns pressupostos que, per cert,
MDYHQLHQSUqYLDPHQWWRPEDWVSHU
dictàmens de la Unió Europea?
I creu que amb els pressupostos
WRPEDWVHIHFWLYDPHQWMDQRWpDO
tre remei que convocar eleccions.
2EOLGDTXHVHJXLQWODSUjFWLFDGH
bon govern que va iniciar amb la
PRGL¿FDFLy GHO VRX PtQLP LQWHU
professional, que vam aplaudir,
també hauria pogut retirar tots els
recursos injustos del govern del
33VREUHOHVOOHLVVRFLDOVDSURYD
GHV SHO 3DUODPHQW GH &DWDOXQ\D
derogar la ley mordaza, engegar
una reforma laboral justa...
+DRSWDWSHUDFDEDUKR9HXUHPVL
segueix, a nosaltres en el diàleg
ens hi trobarà.

(QHOPDUFGHOGHPDUo'LD,Q
ternacional de les Dones, volem
VHJXLU FRQVFLHQFLDQW GH OD LPSRU
tància del feminisme. Entenem el
feminisme com una pràctica i lluita
YHUVODOOLEHUWDWODLJXDOWDWODMXVWt
FLDLODQRGLVFULPLQDFLyQLH[SORWD
FLyGHOHVGRQHVSHOIHWGHVHUKR
8Q IHPLQLVPH TXH V¶KD GH SUDFWL
car dia a dia i en totes les esferes
GH OHV QRVWUHV YLGHV IHLQD IDPt
lia, espais d’oci, relacions, espais
SROtWLFVHWF3HUTXqHOPDVFOLVPH
no és una opció a respectar com
si d’una opinió més es tractés, ni
és una broma fora de lloc, ni una
DFFLyMXVWL¿FDEOHDPEXQ©QRQ¶KL
KDSHUWDQWªpVXQDPDQHUDG¶HQ
WHQGUHHOPyQLGHYLXUHTXHGLV
crimina a una part molt important
GHODQRVWUDVRFLHWDWHOFRP
a mínim.
,OHVGLVFULPLQDFLRQVHVUHSURGXHL
xen en molts àmbits i amb moltes
IRUPHVTXDQHQVPDUTXHQDOQpL
xer amb arracades o colors; quan
YHLHPTXHO¶q[LWpVPpVIjFLOTXDQ
pVGHOVKRPHVOtGHUVSROtWLFVHV
portistes d’elit, noms de carrers,
etc; quan els índex d’assetjament,
precarietat i pobresa sempre
s’agreugen quan parlen de les
dones; quan es facilita competir
HQOORF GH FRRSHUDU WRW DL[z TXH
expliquem no és pas una opinió,
VLQy GDGHV 6yQ OHV FRVHV TXH
fem aquí, on vivim.
Les desigualtats, siguin discreta
o descaradament, es multipliquen
a cada àmbit de la nostra vida i
DSURIXQGHL[HQHQOHVGLIHUqQFLHV,
OHVGLIHUqQFLHVDFDEHQHVGHYHQLQW
GHVLJXDOWDWSHUGHVJUjFLDSHUzQR
pas per casualitat.
Així, encoratgem a totes aquelles
persones que vivim a la Garriga a
SODQWDU FDUD D DTXHVWHV TXRWLGLD
nitats masclistes que reforcen les
desigualtats. També emplacem a
IHUGHOVQRVWUHVFDUUHUVEDUVHV
coles, negocis, equipaments, etc,
espais on les nostres pràctiques,
subtils o descarades, construeixin
la igualtat entre totes i tots, i no la
desigualtat.
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Sobre la Denegació del
Projecte de Can Poi

Ara que la legislatura va
esgotant-se. Part I

Eleccions Generals
28 d’abril de 2019

Defensa del territori i
bona accessibilitat

L’Ajuntament de la Garriga, ha
GHQHJDW HO SURMHFWH GH GHVHQYR
lupament de la Unitat d’Actuació
GH&DQ3RL$TXHVWDVHWPDQDDOD
Junta de Govern, es desestimava
DTXHVW 3OD 3DUFLDO SHU XQD VqULH
de mancances.
(Q HOV GDUUHUV SOHQV L FRPLVVL
ons d’urbanisme s’ha parlat molt
d’aquest tema, posant una alarma
social entre els veïns i veïnes de
OD]RQDLWDPEpGHODUHVWDGHOPX
nicipi.
(O 3OD G¶2UGHQDFLy 8UEDQtVWLFD
0XQLFLSDODFWXDOSUHYHLDODFRQV
trucció d’habitatge residencial a
OD ]RQD ERVFRVD GH &DQ 3RL L HO
7RUUHQW GH OD 0HVTXLWD 'XUDQW
aquests anys, els promotors han
IHW LQVLQXDFLRQV GH SRGHU GHVHQ
YROXSDUDTXHVWD]RQDXUEDQtVWLFD
SUHVHQWDQWSURMHFWHVHQDOJXQPR
ment, tot i que aquests projectes
havien estat rebutjats tant per
Urbanisme de la Generalitat, com
GHV GHOV VHUYHLV WqFQLFV L MXUtGLFV
GH O¶$MXQWDPHQW SHU XQHV PDQ
cances que els promotors no van
presentar.
En l’últim cas passa el mateix i
existeix mancança documental i
DOJXQDGH¿FLqQFLDTXHKDIHWTXH
es denegués aquest projecte i
quedés aturada qualsevol intenció
GHFRQVWUXLUD&DQ3RL
'HVGHOQRVWUHJUXSPXQLFLSDOGD
YDQWGHODSUHJXQWDGHOS~EOLFDV
sistent, ens vam mostrar, val a dir,
com la resta de partits polítics del
FRQVLVWRUL FRQWUDULV DO GHVHQYROX
pament d’aquest projecte.
3HU TXq QR KHP IHW VRUROO DPE
aquest tema? Doncs per un motiu
que considerem molt important.
+HP YROJXW HVSHUDU DOV LQIRUPHV
WqFQLFVLDOVHVWXGLVGHO¶HTXLSGH
professionals municipals de l’àrea
G¶XUEDQLVPHLGHOVVHUYHLVWqFQLFV
En un tema tan important com és
DTXHVW GHVHQYROXSDPHQW HQWH
nem que qualsevol manifestació
política no ajudava en res i podia
entorpir el treball que s’estava
GXHQWDWHUPH3UHIHUtHPHVSHUDU
YHXUH DTXHVWV LQIRUPHV WqFQLFV L
QR IHU SXEOLFDFLRQV HQ [DU[HV VR
cials, que en certa manera podria
generar alarmisme a la ciutadania.
$UD KDXUHP G¶HVSHUDU DOV UHVXO
WDWVGHO¶$YDQo3OD8UEDQtVWLFSHU
veure quines propostes tenim per
a transformar la Garriga i on els
garriguencs i garriguenques hem
de participar de forma activa per
poder dibuixar la Garriga del futur.

/D OHJLVODWXUD YD WRFDQW DO VHX ¿
QDO +R KDXUDQ QRWDW XQ DQ\ PpV
YRVWqV SHU OD TXDQWLWDW G¶REUHV
que hi ha en marxa per diferents
indrets del nostre poble. Algunes
d’elles segurament no prioritàries,
G¶DOWUHVTXHSRGHQWKDYHUVHUHD
OLW]DWDEDQVQRPpVOHVYHLHPDUD
i altres que s’han fet malament i
tard amb retards que afecten la
FLXWDGDQLD 6¶DFDED XQD OHJLV
ODWXUD PDUFDGD SHO ³3URFpV´ (Q
efecte, més de 30 mocions sobre
WHPHV GHO 3URFpV KDQ HVWDW SUH
VHQWDGHV HQ HO 3OH 0XQLFLSDO DO
llarg d’aquests gairebé 4 anys pels
SDUWLWVLQGHSHQGHQWLVWHV0DQLIHV
tacions convocades i encoratjades
SHOV FDQDOV R¿FLDOV GH O¶$MXQWD
ment en un clar exercici per part
GHO JRYHUQ PXQLFLSDO G¶XWLOLW]DFLy
DPE LQWHUqV SDUWLGLVWD SHU VREUH
GH OD GHVLWMDGD QHXWUDOLWDW LQVWLWX
cional. Els viatges de l’Alcaldessa
a tot acte independentista que es
SUHw :DWHUORR LQFOzV  L SRGUtHP
VHJXLU¿QV1DGDODPEWRWDDTXHV
WDSqUGXDG¶HVIRUoRVHQXQDFRVD
tan irreal com per res relacionada
amb la política municipal que és el
³3URFpV´
$L[z KD SURYRFDW WUHV DQ\V L PLJ
de govern en mode “dia que passa
DQ\ TXH HPSHQ\´ RQ WHPHV FRP
HO 3OD G¶2UGHQDFLy 8UEDQtVWLFD
0XQLFLSDO 3280  QR V¶KD ¿QD
OLW]DW RQ OD SULPHUD IDVH GH &DQ
/XQD HVWDUj HQOOHVWLGD D OHV DFD
EDOOHV G¶DTXHVWD OHJLVODWXUD VHQ
se que el govern municipal tingui
SUHYLVWUHVPpVSHUDTXHVWD]RQD
6HJXLP VHQVH UHVROGUH HOV SUR
blemes de mobilitat del municipi
(entre ells l’aparcament en moltes
]RQHVGHOD*DUULJDQRQRPpVGHO
FHQWUH  HO GHVHQYROXSDPHQW GHOV
polígons industrials o l’aposta per
l’ocupació de qualitat. La política
G¶KDELWDWJHKDHVWDWWDQQXOāODFRP
HVWqULO QRPpV FDO YHXUH O¶HVFDV
VHWDWG¶KDELWDWJHVRFLDO HOVKRUWV
urbans segueixen en un calaix...
(Q GH¿QLWLYD WDQWHV FRVHV SHU IHU
DEDQGRQDGHVHQIDYRUGHODSULR
ritat del govern municipal que ha
HVWDW WDSDUKR WRW DPE HVWHODGHV
LOODoRVJURFV3HUzFRPTXHDL[z
QR HUD VX¿FLHQW DUD HQV WUREHP
en aquest marasme d’obres que
esmentàvem al principi amb un tuf
G¶HOHFWRUDOLVPHDV¿[LDQWIHWHVGHV
de la improvisació evidentment.
)RUDERTXHHOGHPDLJWRWKRP
SUHQJXLQRWDDO¶KRUDGHYRWDUFRQ
tinuïtat o canvi.
(OPHVYLQHQWFRQWLQXDUHPUHSDV
VDQWLDQDOLW]DQWODOHJLVODWXUD

-DHVWjFRQ¿UPDWHOG¶DEULOGH
 KL KDXUj ³(OHFFLRQHV *HQH
UDOHV´3HUGHVJUjFLDHOVFDWDODQV
seguirem formant part d’Espanya,
i per tant estem convocats a anar
a votar. Cada català té dret a fer
el que cregui convenient aquell
GLD DQDU D YRWDU R QR DQDUKL (O
que no hi ha dret és que els partits
catalans, un cop més, no estiguin
a l’alçada de les circumstàncies i
VLJXLQ LQFDSDoRV GH IHU XQD FDQ
GLGDWXUD XQLWjULD DO &RQJUHVR 6L
ni en aquestes circumstàncies, en
SOHSURFpVMXGLFLDOFRQWUDHOVPHP
EUHVGHO*RYHUQLFRQWUDHOVSUHVL
dents d’Òmnium i l’ANC, no som
capaços de demostrar a tothom
TXHHOVFDWDODQVTXDQFRQYpSR
dem estar units, res té sentit.
Fins i tot el coordinador general
G¶(+%LOGX$UQDOGR2WHJLKDRIHUW
DOVSDUWLWVFDWDODQVXQDFDQGLGDWX
ra unitària. Els de sempre ja s’han
afanyat a sortir corrents a dir que
12 TXH HOOV DQLUDQ VROV 4XLQD
SHQDLTXLQDYHUJRQ\D&RPVHP
SUHSRVHQSHUGDYDQWHOVLQWHUHV
sos del seu partit als del país, un
altre cop es veuen guanyadors.
(Q HO PRPHQW DFWXDO DPE HO -X
dici del procés on els processats
V¶HQIURQWHQ D PROWV DQ\V GH SUH
Vy DPE WDPEp HO GHVHPPDVFD
rament de la societat espanyola,
RQWRUQHQDDÀRUDUHOVWUHVSDUWLWV
d’extrema dreta, demostrant que a
Espanya el feixisme mai ha estat
derrotat i hi és molt present, amb
XQD (8 TXH YHWD FRQIHUqQFLHV
dels presidents de la Generalitat
al parlament europeu, si ara no és
HO PRPHQW G¶DQDU MXQWV HOV FDWD
lans, probablement ens mereixem
HO TXH WHQLP 3HUTXq DTXHVW SDU
tit que es nega per sistema a fer
llistes úniques, també està format
per unes bases que ha de ser gent
que viu la realitat que vivim tots,
JHQWTXHQRKDXULDG¶HVWDUFRQWD
minada per les elits del seu partit!!!
4XHQRKRYHLHX"4XHQRVHQWLXHO
TXHXVGHPDQDHOSREOH"4XHQR
YHLHX TXH ¿QV L WRW HOV EDVFRV XV
ho diuen? Aquest era el moment
que els partits catalans implicats
HQ XQ SURFpV DO QRUHV LPSOLFDWV
en el desànim general dels darrers
PHVRVGHOVFDWDODQVLQGHSHQGHQ
WLVWHV$UD HUD HO PRPHQW GH UH
cuperar la credibilitat davant el
vostre poble.

$TXHVWVGDUUHUVWHPSVDOD*DUUL
JDV¶KDQSURGXwWIHWVVLJQL¿FDWLXV
per tenir en compte les persones
SHU GDYDQW GHOV LQWHUHVVRV HVSH
FXODWLXV L OHV GL¿FXOWDWV GH PRELOL
tat.
(QV UHIHULP G¶XQD EDQGD DO SUR
MHFWH G¶XUEDQLW]DFLy GH WHUUHQ\V
forestals a l’indret “El Torrent de la
0HVTXLWD´RQHVYROFRQVWUXLUXQD
pila de cases en un espai natural
DWRFDUGHOOtPLWGHO3DUFGHO0RQW
seny. L’objectiu d’aquesta promoció és per raons especulatives i de guany particular, sense
que serveixi per contribuir a la
promoció d’habitatge social.
Destrucció d’espais naturals per
EHQH¿FLSULYDW$UDDTXHVWSURMHF
te està aturat ja que l’Ajuntament
KD GHQHJDW OD OOLFqQFLD SHUz FDO
drà estar atents per si es reactiva.
3HU DL[z QRVDOWUHV KHP GHPDQDW
suport al nostre grup Catalunya
HQ &RP~ GHO 3DUODPHQW GH &DWD
lunya.
'¶DOWUD EDQGD GLQV OD QRVWUD FRQ
tínua reivindicació de millora de
l’accessibilitat vam reclamar que
O¶HTXLSGHJRYHUQVHQ\DOLW]pVDGH
TXDGDPHQWXQHVSDLSHUO¶HVWDFLR
nament puntual de cotxes davant
O¶$VLO+RVSLWDO+RKHPDFRQVHJXLW
LDFWXDOPHQWKLKDXQDFRUUHFWDVH
Q\DOLW]DFLy FUHLHP WDPEp TXH pV
necessari que tot el carrer de la
Doma, com altres carrers, passin
a ser de prioritat per vianants.
0ROWD IHLQD KHP GH VHJXLU IHQW
per demanar que la millora de la
qualitat de vida del nostre municipi
VLJXL zSWLPD 1RVDOWUHV VHJXLUHP
IHQWKR

