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E n  p o r t a d a

Un dels objectius principals de l’equip de govern és 
disminuir la xifra d’aturats del municipi que, a febrer 

de 2014, se situava a 1184 persones. Per aquest motiu, a 
més d’adherir-se a iniciatives del Departament d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat, ha augmentat la partida des-
tinada als plans d’ocupació municipals de 100 mil euros el 
2013 a 150 mil euros el 2014.

Opinió dels grups polítics

CiU: “Creiem que les accions adreçades a les persones aturades del municipi actualment són una prioritat. Aquests 
plans d’ocupació representaran un ajut econòmic a les persones i a la vegada, seran una millora en la pràctica profes-
sional i en la seva autoestima per accedir al mercat de treball”.
Acord: “Els Plans d’Ocupació Municipal són una pota molt important en els programes de reactivació econòmica i 
formació que hem endegat des del govern municipal. Creiem que són claus per millorar l’ocupabilitat de cada cop més 
persones a la Garriga”.
SI: “Els Plans d’Ocupació només emmascaren la poca capacitat del govern municipal per ajudar a incentivar l’econo-
mia, alhora que fomenten la precarització laboral”.
PSC: “Des del PSC de la Garriga sempre hem apostat pels Plans d’Ocupació i així ho hem reflectit en les nostres pro-
postes als pressupostos des de fa anys. S’han d’impulsar eines a nivell local per impulsar la ocupació”.
ICV: “Al marge que els plans d’ocupació permeten donar feina puntualment a gent que en necessita, ajudant-los a adquirir 
més experiència i formació, també són una eina importantíssima per tal de poder assumir determinades tasques socials i 
de manteniment donat que en aquest moment el govern de l’estat no permet la contractació de personal als ajuntaments”.
PP: “Estem d’acord en aquest pla d’ocupació temporal que realitza l’Ajuntament, per a algunes Persones del nostre 
Poble, que la gent seleccionada l’agafi amb interès, il·lusió i ganes, creiem que tothom té drets i oportunitats. El Partit 
Popular al costat d’iniciatives com aquesta”.

La proposta garriguenca “té una triple vessant: laboral, for-
mativa i social. S’han ofert places d’oficis que han estat 
molt tocats per la crisi com el de paleta, pintor o fuster i 
places que permetin desenvolupar tasques dins l’ajunta-
ment com per exemple les d’auxiliar administratiu/va que 
donin suport a treballadors municipals i millorin així el dia 
a dia del ciutadà.” 

Enguany es preveu donar feina a 13 persones aturades del 
municipi que, mitjançant una contractació laboral de sis me-
sos treballaran, per exemple en la millora de l’accessibilitat 
a la via pública, en l’arranjament del cementiri de la Doma i 
en pintar els equipaments municipals. Alfabetització d’adults, 
gestió administrativa i suport informàtic són altres de les tas-
ques que desenvoluparan les persones contractades.

Un altre dels objectius d’aquest programa és que les perso-
nes participants “adquireixin experiència professional i millo-
rin la seva ocupabilitat”. En aquest sentit, aquesta feina és 
una oportunitat de tornar a entrar al món laboral i per tant de 
millorar el currículum cap a un nou futur.

Les primeres places del POM ja es van començar a convocar 
durant el mes de març i se seguirà el procés durant tot el 
mes d’abril. Les persones interessades poden consultar les 
últimes novetats al web municipal o dirigir-se al Servei Local 
d’Ocupació (SLO).

Des del SLO, a més de coordinar aquests plans i els que 
es van fer a finals de 2013 cofinançats pel SOC, s’ofereixen 
recursos a la població aturada o a la que necessita suport i 
acompanyament sobre temes relacionats amb el mercat de 
treball. En aquesta línia, per exemple, organitza periòdica-
ment el Club de Feina i es gestiona una borsa de treball per 
a empresa i per a candidats.

Els Plans d’Ocupació Municipal donaran feina a 13 persones
Els contractats treballaran pel poble i milloraran la seva ocupabilitat

Places

3 Peons 

1 Tècnic/a informàtic 

1 Docent/professor/a

2 Aux. administratius/ves

2 Paletes

1 Lampista 

2 Pintors 

1 Fuster 
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La Garriga tornarà a celebrar la Diada 
de Sant Jordi amb propostes culturals 
diverses i les tradicionals parades de 
llibres i flors, que es combinaran amb 
els estands d’entitats.
Les activitats paral·leles ja es comen-
çaran a organitzar el dia abans. Així 
el dimarts 22, la Biblioteca té previst 
programar un taller de punts de llibre, 
un recital popular i un espectacle de 
màgia. 
Ja el mateix dia 23 al matí, parades 
de llibres i flors rebran les visites dels 

Un equip de 7 fotògrafs garriguencs 
han treballat durant un any i mig 

per captar instantànies de diferents zo-
nes de la Garriga representatives dels 
paisatges rurals actuals del nostre po-
ble.  L’equip ha centrat la seva mirada 
personal en els paisatges però també en 
les persones amb l’objectiu d’oferir “una 
panoràmica sensible, subjectiva, signifi-
cativa i actual del poble i del territori, que 
mostri la realitat canviant de l’espai rural 
amb el pas del temps i al llarg de les di-
ferents estacions de l’any”.
Del que han vist i viscut durant aquest 
temps en mostraran una part, en una ex-
posició, que sota el nom “La Garriga ru-
ral. Instantànies d’uns paisatges que vo-
len sobreviure” s’inaugurarà el proper 13 

més matiners i de les escoles, que 
posteriorment assistiran al tradicional 
espectacle de la Biblioteca a la plaça 
de l’Església. Enguany Pep Puigde-
mont serà l’encarregat d’una hora del 
conte especial amb “Balls, dracs i ro-
ses”, a partir de les 10.30 h.
A la tarda, es desenvoluparan el gruix 
de propostes amb les activitats de 
la Biblioteca ( “El poble recomana i  
“Quiz de llibres”) i els tallers de dibuix 
a càrrec de l’EMAD. Des de l’escola 
municipal es vol crear un drac gegant. 
La jornada es completarà amb l’es-
pectacle infantil Ot, “l’ou i el noi de la 
mandolina”, que es farà a les 18 h, a 
la plaça de l’Església.
Tota la programació detallada la po-
dreu trobar a l’espai agenda del but-
lletí i al web municipal.

Els paisatges rurals, avui, a la Garriga
El 13 d’abril s’inaugurarà una mostra de fotografies

Sant Jordi tornarà a omplir les places
Durant tot el dia es faran espectacles i tallers

Festival de poesia

Del 26 d’abril al 31 de maig se ce-
lebrarà, a la Garriga, el Xè Festival 
de Primavera Poètica amb actes 
dedicats a Joan Vinyoli i Salvador 
Espriu. El festival s’inaugurarà el 
26 d’abril amb un recital d’Espriu 
a la Fundació Fornells-Pla Con-
xa Sisquella. Un dels convidats 
d’aquest any és el poeta i rapsode 
Josep Pedrals, que protagonitza-
rà el “Poesia al riu” al barri de les 
Roques. Els poetes Misael Alerm 
i Gabriel Ventura presentaran els 
seus llibres en un vermut poètic el 
4 de maig. El Festival es clourà, 
com sempre, amb un sopar festa 
que enguany comptarà amb l’ac-
tuació del poeta Andreu Subirats i 
el guitarrista Diego Burián.

Tres Tombs

La Festa dels Tres Tombs se ce-
lebrarà el  proper 27 d’abril amb 
la tradicional desfilada de cavalls 
i carruatges. L’inici de la desfilada 
serà als Pinetons a les 12h i serà 
al pas per la plaça de l’Església 
quan rebran la benedicció i els 
abanderats faran els tres tombs a 
la plaça. La desfilada seguirà pel 
Passeig i el carrer Banys per re-
tornar al parc dels Pinetons.

Caramelles
L’Escolania parroquial, que el 
passat 23 de març va cantar a la 
missa televisada de la 2, oferirà 
dos concerts aquest mes d’abril. 
El divendres 18 a les 21.30 h a 
l’església farà el de Contemplació 
de la Creu i diumenge 20 partici-
parà, amb la Societat Coral l’Alian-
ça, a la tradicional cantada de ca-
ramelles de la plaça de l’Església.

d’abril a la Sala Andreu Dameson i Aspa.
L’exposició, que forma part del projecte 
La Garriga rural, permet observar, en una 
ullada, que, a la Garriga, encara es con-
serven espais que no han deixat d’estar 
en funcionament des de fa centenars 
d’anys; d’altres que s’han recuperat i tor-
nat a conrear darrerament; d’altres que 
són nous, significatius, quasi postindus-
trials, com el polígon de can Terrers. 
La mostra es podrà veure del 12 al 27 
d’abril. Des de l’Ajuntament es vol agrair 
la tasca dels fotògrafs Ramon Ferran-
dis, Mercè Mayol, Lluís Mitjavila, Sara 
Riera, Miquel Sebastià i Pepo Segura, 
així com les col·laboracions de Miquel 
Andreu (Andreu Fotògraf), Arnau Garcia 
i l’Associació Tres Tombs.
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setmana, amb un estudi i recerca siste-
màtica de nous públics.
L’equipament
El Centre de Visitants es va inaugurar el 
març de 2011 com a eix vertebrador de 
l’oferta turísticopatrimonial del municipi. 
Ja l’any 2012 va rebre prop d’un miler 
de visitants i l’any passat va passar de 
les 1600 persones. Així mateix, en el poc 
més de 4 mesos que porta en funciona-
ment el nou lloc web www.visitalagarriga.
cat, que inclou tota l’oferta turística garri-
guenca, ja ha rebut més de 5.500 visites.
Oferta educativa
L’altra branca que es potenciarà és 
l’educativa, amb tallers, guiatges i vistes 

Durant els últims anys, la crisi ha canviat 
els hàbits turístics i ha provocat que la 
ciutadania es proposi redescobrir, o en 
alguns casos descobrir, el seu entorn 
més proper. Això encara es fa més evi-

dent en períodes de vacances curts 
com Setmana Santa. Des del Centre 
de Visitants s’ofereixen una vintena 
de propostes tipificades perquè tant 
els garriguencs i garriguenques com 
els visitants puguin gaudir de natura, 
patrimoni o gastronomia sense ha-
ver-se de moure gaire.
La Garriga es troba situada en un 
lloc privilegiat, emmarcada per la 
muntanya de Puiggraciós i els Cin-
gles de Bertí a un costat i pel mas-
sís del Montseny a l’altre. Aquest fet 
situa el municipi com un punt d’inici 
ideal de diferents rutes de sende-
risme, excursions de descoberta i 
circuits de BTT amb dificultats di-
verses i tots ells ben senyalitzats. 
Des del centre de visitants o el web 
www.visitalagarriga.cat es pot ob-
tenir informació sobre, per exem-
ple, el sender pels Tremolencs, el 
de la Doma o el de Rosanes amb 

Nova gestió del Centre de Visitants i el turisme de la Garriga
Es potenciarà l’activitat educativa i s’ampliarà l’oferta turísticopatrimonial

La Garriga vol guanyar terreny en el turisme de proximitat
Propostes locals per gaudir durant aquesta Setmana Santa

L’empresa Arkpadoc és l’encarregada, 
des del mes de març, de gestionar 

i dinamitzar el Centre de Visitants i tota 
l’oferta turística del poble. El seu projec-
te pretén posicionar l’equipament com a 
referent al territori tant pel que fa a l’espai 
museístic, que permet interpretar el pa-
trimoni local, la història i l’entorn garri-
guencs, com a l’oferta turística del poble. 
En aquest sentit, es vol lligar l’espai a les 
activitats gastronòmiques, comercials i 
culturals que es portin a terme al municipi 
per tal de crear sinèrgies i augmentar el 
flux de visitants.
Una de les novetats serà la creació d’una 
central de reserves oberta durant tota la 

teatralitzades. S’editarà, a partir del pro-
per curs, un complet programa educatiu 
que engloba una temàtica diversa: des 
de la simulació de la recerca històrica a 
partir de disciplines com l’arqueologia, 
fins a l’anàlisi dels canvis esdevinguts du-
rant el s.XX a la població. La Catalunya 
del 1714 també tindrà espai amb un taller 
que versarà sobre la vida quotidiana de la 
Garriga durant un període tan remarcable 
de la nostra història col·lectiva. Ja durant 
aquest darrer trimestre del curs, però, es 
començaran a oferir alguns tallers.
L’oferta educativa no es limitarà només 
als centres educatius, sinó que també 
s’oferiran propostes específiques per a 
les famílies, on pares, mares i quitxalla 
puguin gaudir conjuntament.
Presentació
Per mostrar les noves propostes es 
farà un acte de benvinguda el proper 
16 d’abril. A partir de les 17 h, s’oferirà 
una presentació sobre la nova gestió del 
Centre de Visitants i de l’oferta turística i 
educativa de la Garriga.

informació i plànol del recorregut.
Una altra de les propostes que 
s’ofereixen són els itineraris de des-
coberta patrimonial que permeten 
descobrir el poble des d’una vessant 
històrica i patrimonial. L’oferta és 
molt variada, des de l’edat mitjana al 
termalisme, i es poden fer amb una 
guia, llogant una tauleta tàctil Guimo 
o seguint els díptics informatius.
Aquesta Setmana Santa, des del 
Centre de Visitants s’han organitzat 
una sèrie de visites guiades espe-
cials, per a les quals cal inscripció 
prèvia al correu info@visitalagarriga.
cat o al telèfon 931137031. Dissabte 
19 a les 10 h,  se’n farà una per l’iti-
nerari Vila Termal i d’Estiueig (Ruta 
Raspall) i a les 12 h, una altra pel 
refugi Antiaeri de l’Estació. Per diu-
menge 20, se’n programa una a les 
11 que recorrerà la vil·la romana de 
can Terrers.
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Un centenar de persones van 
assistir al Teatre de la Garriga-
El Patronat per homenatjar al 
pilot Marc Guasch.

M ilers de persones van visitar el 
passat  8 i 9 de març la Garriga 

per assistir a la tercera edició de la 
Fira de la Botifarra. La cita, que ja 
s’ha convertit en un referent a la co-
marca, feia un pas més, en aques-
ta edició, i convidava a productors 
i elaboradors de la comarca per ar-
ribar a la cinquantena de parades 
d’embotits i productes de proximitat.
La inauguració de la fira va comptar 
amb la presència del President de 
la Diputació de Barcelona, Salvador 
Esteve, que va destacar “la impor-

L’acte va començar amb una 
concentració motera a la plaça 
del Tres Tombs. Una trentena 
de motos van acompanyar al pi-
lot per una recorregut pel poble 
fins el teatre on l’esperava l’al-
caldessa Meritxell Budó, veïns, 
familiars i aficionats.
Durant el parlament l’alcaldes-
sa, Meritxell Budó, ” va agrair 
al pilot la constància i l’esforç 
que fa en cada cursa i, sobretot, 
que porti el nom de la Garriga 
al món”.
L’acte va acabar amb la projec-
ció d’un vídeo de la trajectòria 
del pilot i amb una xerrada amb 
els aficionats.

Milers de persones visiten la Fira de la Botifarra
Es consolida com un referent a la comarca

Marc Guasch rep el reconeixement de la Garriga
Se li agraeix que porti el nom del poble al món

Les escoles, a l’ajuntament

Les escoles de la Garriga visi-
ten periòdicament l’ajuntament 
per conèixer de primera mà com 
es treballa a la casa consistori-
al. Durant aquests darrers dies 
ho han fet alumnat de 5 i 6è del 
Puiggraciós i alumnat de 3r (a la 
foto) de l’escola Pinetons.

L’EMAD, a Barcelona
L’EMAD va ser un dels centres 
protagonistes de la II jornada  “Art 
i disseny: de l’escola a l’empresa”, 
que es va portar a terme el passat 
20 de març al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona. A 
més de l’exposició dels projectes 
en roll-ups, es va presentar a l’au-
ditori una selecció de projectes. 
En el cas de l’EMAD, es van ex-
plicar els projectes de Banc dual 
de Pablo Pascual i Gerard Soler 
( Disseny de producte), Mime-
tics d’Oriol Espinosa i Xavier Ca-
ceres (Disseny Gràfic), de  Mobili-
ari per al hall d’un hotel de Núria 
Pérez ( Disseny Mobiliari) i el Kit 
nit-C17 Pla de Drogues d’Andrea 
Rubio Lázaro (Disseny Gràfic).

Activitats de les Tortugues
El Club d’Atletisme Les Tortugues 
organitza una nova cursa el pro-
per 13 d’abril. Es tracta del I Duat-
ló Familiar, pensat per donar a co-
nèixer els entorns del poble d’una 
manera esportiva i lúdica. Aquest 
Duatló, de caràcter no competitiu, 
es farà per parelles (formades per 
un adult i un nen) i està oberta a 
tothom. Però l’activitat del club no 
s’atura i aquests dies també està 
treballant per la Cursa de Fons 
de Les Tortugues de l’1 de maig, 
que enguany recollirà taps de 
plàstic per pagar “unes ulleres pel 
Marcel, un nen de Granollers”. La 
Cursa, com sempre tindrà la ver-
sió curta (7km) i la llarga (14km).

tància de posar en valor els pro-
ductes locals per generar moviment 
econòmic”.
A més de les parades, la fira va 
comptar amb demostracions de 
l’elaboració de productes, tallers, 
concursos i una catifa de flors, entre 
d’altres.
La jornada també va comptar amb 
una demostració del Ball de cintes 
i de gitanes, que enguany volia re-
tre homenatge al coreògraf, ballarí 
i exprofessor de l’Escola Municipal 
de Música, Joan Serra.
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El Consell Municipal de Coopera-
ció al Desenvolupament i Solidaritat 

La Garriga organitzarà durant la pri-
mera setmana d’abril un seguit d’ac-

tivitats per visualitzar el seu suport al Dia 
Internacional de Conscienciació de l’Au-
tisme, que se celebra el 2 d’abril. Durant 
aquell dia s’il·luminarà de color blau la fa-
çana de l’Ajuntament, l’església, el cam-
panar i els edificis d’autisme la Garriga i 
es penjarà una pancarta.
Un altre dels actes de la programació és 
un cinefòrum, amb la projecció de la pel-
lícula Adam de Max Mayer, que es farà 
el divendres 4 d’abril a les 19.30 h a l’Au-
ditori. 
Prèviament, tots els grups polítics van 
adherir-se al manifest durant el Ple del 26 
de març passat en què es demanava “la 
necessitat de seguir ajudant a millorar la 
qualitat de vida dels nens i adults afectats 
per aquest trastorn” i es van repartir díp-
tics informatius a escoles i equipaments.

de la Garriga organitzarà, durant els 
propers mesos, un cicle de cinema 
solidari amb l’objectiu d’apropar a la 
població altres realitats.  La Fundació 
PAX iniciarà el cicle amb la projecció, 
el proper dissabte 12 al Teatre de la 
Garriga, de “Las Tortugas también 
vuelan”, una pel·lícula del director ira-
ní Balman Ghabadi, guardonat amb 
la Concha de Plata de San Sebas-
tián. El film, recomanat per a majors 
de 13 anys, explica la història d’un 
grup de nens i nenes d’un camp de 
refugiats turcs a l’Irak que tracten de 
sobreviure ajudant-se entre ells. 
Ja s’ha previst una segona sessió a 
càrrec de l’Associació Cultural Asi-
lah-la Garriga. Es projectarà la pel-
lícula “Maria i Assou”, de Sílvia Quer 
a l’Auditori el 10 de maig.

Suport de la Garriga a l’autisme
Es preparen diferents activitats al municipi

Cicle de cinema solidari
La primera sessió amb “Las Tortugas también vuelan”

Rober de Càritas

El Rober de Càrites és un servei 
que es dóna a persones i famílies 
necessitades que han estat deriva-
des des de l’Àrea d’Acció Social de 
l’Ajuntament. Està situat al Carrer 
Sant Francesc, al costat del Casal 
de Joves, i roman obert els dilluns i 
els dimecres de 15 a 17 hores i  tam-
bé els dissabtes de 10 a 12 hores.
El servei el gestiona i organitza un 
grup de voluntàries que recullen i 
organitzen la roba que reben. Des 
del rober es demana la col·laboració 
ciutadana i es recorda que “la roba 
ha d’estar neta i en bon estat” per-
què pugui ser reutilitzada.

Subvencions de cooperació
La convocatòria de subvencions 
destinades a projectes de solidaritat, 
cooperació i foment de la cultura de 
la pau s’acaba el proper 22 d’abril. 
Els projectes, que s’han de pre-
sentar a l’OAC, han de tenir com 
a objectiu la cooperació en el des-
envolupament en l’àmbit interna-

cional, el foment de la solidaritat 
ciutadana amb els països empo-
brits o en greu crisi i el foment de 
la cultura de pau.
Pot sol·licitar el ajuts previstos en 
aquestes bases, qualsevol orga-
nisme o entitat sense afany de 
lucre que acrediti diferents requi-
sits com disposar de seu social o 
delegació permanent a la Garriga 
i haver realitzat activitats, a la Gar-
riga, d’Educació per al Desenvolu-
pament (sensibilització, educació-
formació, recerca o incidència po-
lítica i mobilització social) durant 
l’any anterior a la convocatòria, 
entre d’altres.

El TEA
El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és 
un trastorn neurobiològic que es detecta 
habitualment durant els primers anys de 
vida i que es caracteritza per dèficits de 
la comunicació i  de les relacions socials. 
És un trastorn crònic, però amb inter-
vencions precoces adequades es poden 
obtenir millores que repercuteixen molt 
favorablement en la qualitat de vida dels 
afectats i de les seves famílies.  Actual-
ment, afecta a 1 de cada 150 persones. 
Autisme la Garriga
Des de l’any 1975 Autisme la Garriga 
dóna resposta a les necessitats dels 
nens amb autisme. Des d’aleshores, són 
moltes les persones i les famílies que 
s’han pogut beneficiar dels seus serveis 
residencials, del centre especial de tre-
ball i dels serveis de diagnòstic i asses-
sorament.
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Com cada hivern, s’ha portat a ter-
me la campanya de poda. Cada 
setmana han anat treballant en les 
principals zones del poble per sa-
nejar les capçades dels arbres i, 
en el cas de necessitar-ho, tallar 
les branques mortes o en mal es-
tat. En total, durant la campanya 
que va començar a finals d’oc-
tubre de 2013 i que ha acabat el 
mes de febrer passat, s’ha actuat 

La Garriga va assistir a l’Assem-
blea de la Xarxa de Ciutats i Po-

bles cap a la Sostenibilitat, que es va 
celebrar el passat 18 de març a Vila-
nova i la Geltrú.
Amb prop de 150 representants 
d’administracions locals de Catalu-
nya es va debatre com i en quins 

La Garriga a l’Assemblea cap a la Sostenibilitat
S’acorda crear un mètode per mitigar el canvi climàtic del territori

Acaba la campanya de poda
S’ha actuat a més de dos mil arbres

Tornen els til·lers

Els til·lers que es van treure de les 
places de Can Dachs i de l’Esglé-
sia quan es van remodelar l’any 
2011, han tornat a la Garriga. A 
instàncies de l’àrea de Medi Ambi-
ent, que és qui gestiona les zones 
verdes del poble, l’empresa Viver 
de Bell-lloc i el servei de manteni-
ment de zones verdes municipals 
van dur a terme el trasplantament 
dels set exemplars al parc de Ca 
n’Illa, el 19 de març passat.  Fins 
aquest dia, els til·lers estaven 
plantats a la finca La Tavella de 
Cànoves. Durant aquests tres 
anys s’han mantingut, amb l’ajut 
de la instal·lació d’un sistema pro-
visional de reg per goteig. 

aspectes es poden implicar els 
poders locals per tal de mitigar i 
adaptar-se al canvi climàtic. Entre 
els acords, hi ha la Declaració de 
Vilanova i la Geltrú, que vol que 
les administracions locals tinguin 
en compte, a l’hora de planificar 
les actuacions, com poden afectar, 

sobre 2.634 arbres. Els exemplars 
podats són majoritàriament til·lers, 
àcers, mèlies, moreres i plataners 
i se’ls fa una poda de brocada o 
una de manteniment en que no-
més es fan treballs d’aclarida i de 
reducció de capçada, segons l’es-
pècie.  
D’altra banda, durant aquests me-
sos s’està seguint amb el progra-
ma de sanejament dels arbres del 
Passeig, que enguany s’ha con-
centrat en el tram 10 de 192 me-
tres. A part de la poda de reforma-
ció, s’han retirat 15 arbres en mal 
estat i se’n plantaran 18 de nous.  
La reforma preveu també enre-
tirar l’enllosat de pedra vermella 
de l’escossell per augmentar, així, 
l’aireig del subsòl. També s’extreu 
la terra i es millora el substrat amb 
aportació de terra vegetal adoba-
da.

aquestes, al canvi climàtic del ter-
ritori i, especialment, als ecosiste-
mes i a les dinàmiques de la soci-
etat. Els representants de la Xarxa 
de Ciutats i Pobles cap a la Soste-
nibilitat van acordar, entre d’altres 
punts, contribuir a l’adaptació dels 
municipis a aquests canvis i defi-
nir una metodologia que inclogui 
l’avaluació dels riscos com a base 
per prioritzar les accions. També es 
va acordar, actuar per a una gestió 
sostenible i eficient del cicle de l’ai-
gua que permeti tenir més capacitat 
de reacció davant els canvis.
Durant l’Assemblea, es va fer balanç 
de les accions realitzades per la Xar-
xa i es va presentar el Club del Pacte 
d’Alcaldes. Constituït per les quatre 
diputacions catalanes i l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, aspira a actu-
ar com a lobby davant la Unió Euro-
pea en matèria d’eficiència energèti-
ca i de mitigació i adaptació del canvi 
climàtic.
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L’emissora municipal de la Garriga, 
Ràdio Silenci, col·labora des del pas-
sat mes de febrer amb el programa 
La Tarda, de la Xarxa de Comunicació 
Local. El programa fa un recorregut en 
directe per diferents punts de Catalu-
nya per acostar històries, personatges 
i esdeveniments que marquen el dia 
a dia del país. L’espai, que es realitza 
en directe des de Cugat.cat, l’emisso-
ra municipal de Sant Cugat del Vallès, 

La inauguració de l’skate parc, que 
es va ajornar per la previsió de 

pluges, es farà el proper diumenge 
13 d’abril amb una competició. L’acte 
començarà a les 10 h amb les inscrip-
cions i s’allargarà fins el migdia.
El projecte de l’skate parc és fruit d’un 
procés participatiu, que es va iniciar 
el 2012 durant la presentació pública 
dels pressupostos. A partir d’aquell 

s’emet de 4 a 6 de la tarda.
La Mitja Marató, la Fira de la Botifar-
ra i el Cicle de Joves Intèrprets són 
alguns dels temes que han permès 
apropar el nostre municipi i la nostra 
comarca a la resta del país A més 
de col·laborar amb la Tarda, la ràdio 
participa als informatius de La Xarxa 
i produeix el programa Colors Prima-
ris, que emeten diverses emissores 
locals.

Una competició per inaugurar l’skate parc
Es farà el proper diumenge 13 d’abril

La Garriga a tot Catalunya
Ràdio Silenci participa del programa La tarda

Activitats al Casal
Els usuaris del Casal de Joves no 
paren d’organitzar activitats. Un 
exemple són els Moon Light Crew 
que van organitzar una competició 
durant la festa dels talonaris.

Un altre grup són les “Crazy Girls 
Crew” que el 7 de març van orga-
nitzar la “tarda de Noies” al Casal 
de Joves. A l’activitat van assistir 
més d’una trentena de joves que 
van fer activitats diverses.

I també hi ha  el grup de Break Dan-
ce i Hip hop del Casal de Joves, els 
Killerstepz Crew, que van participar 
de la festa dels talonaris i recentment 
van amenitzar la nit jove a l’Ametlla.

Tots els grups estan oberts a noves 
incorporacions de joves garriguencs.

Casals d’estiu
Les àrees de Joventut i Educació 
de l’Ajuntament  estan elaborant 
un Catàleg dels Casals d’estiu i 
lleure del municipi.
Aquest catàleg, que serà el primer 
any que es fa, pretén fer arribar 
a les famílies informació bàsica 
sobre totes les propostes d’estiu 
que es fan al municipi. Per tal que 
aquest catàleg sigui el més com-
plet possible es demana a entitats, 
organismes i/o empreses que facin 
arribar les seves dades abans del 
15 d’abril a vgranados@ajlagarri-
ga.cat i scomas@ajlagarriga.cat.
El catàleg es podrà consultar a 
partir de principis de maig al web 
www.lagarriga.cat.

moment es va crear un grup de tre-
ball, format per usuaris de l’equipa-
ment, tècnics i polítics, que van definir 
la base del disseny de la instal·lació.
La instal·lació ja fa dies que es pot 
utilitzar i, de fet, cada tarda està ple-
na d’aficionats. Des de l’Ajuntament 
es recomana que els menors vagin 
acompanyats dels seus pares i pro-
tegits.
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Les obres el Passeig Congost, entre 
el carrer Cirés i Cogul, començaran 
el proper mes d’abril. Els treballs, que 
aniran a càrrec d’Abolafio, han d’estar 
llestos abans de l’estiu. L’obra es farà 
amb els avals dipositat per un cons-
tructor que no va urbanitzar el carrer 
quan va construir vivendes en aquest 
tram.
Per tal de donar continuïtat a aquest 

passeig, l’Ajuntament ha comprat la 
finca del carrer Can Noguera, 28 que 
en les properes setmanes s’enderro-
carà. En aquest punt s’obrirà un vial 
de cinc metres d’amplada per on po-
dran circular bicicletes i vianants. 
L’obertura també permetrà executar 
les obres de restauració dels marges 
del riu Congost entre el pont del carrer 
Moranta i el pont de Can Noguera.

Continuïtat del Passeig Congost
Inici de les obres durant l’abril

Estudi seguretat viària

La Diputació de Barcelona, a 
petició de l’àrea de Via Públi-
ca, està elaborant un estudi 
de seguretat viària del muni-
cipi. El projecte estudiarà els 
punts on hi ha més sinistrali-
tat i proposarà actuacions ur-
banístiques i conductuals per 
disminuir aquest risc. També 
estudiarà i farà propostes de 
millora de carrers i cruïlles 
que, malgrat no tenir nivells 
alts de sinistralitat, si que te-
nen algunes mancances.

Menció a Protecció Civil

L’Honorable conseller d’Inte-
rior Ramon Espadaler va ator-
gar el 15 de març passat una 
menció honorífica a l’associa-
ció de voluntaris de protecció 
civil de la Garriga “per la con-
tribució en els treballs en favor 
de la seguretat de les perso-
nes, béns i medi ambient, dins 
de les línies de la protecció 
civil, durant els 10 anys d’ins-
cripció al registre especial 
d’Associacions de Voluntaris 
de Protecció Civil del Departa-
ment d’Interior”.
L’entrega del diploma es va fer 
durant el dia del Voluntari de 
protecció civil de Catalunya.
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cle d’inversions (que ha permès, per 
exemple, cobrir la pista 2, remode-
lar la Torre del Fanal, netejar la llera 
del riu i urbanitzar diferents trams 
de carrers) amb recursos propis. És 
a dir, sense generar endeutament. 
Tot plegat s’ha fet mantenint totes 
les accions habituals de cada regi-

L’Ajuntament ha fet els deures i manté la bona salut financera
Durant el 2013 ha generat un superàvit de 1,9 milions d’euros

L’Ajuntament de la Garriga ha 
tancat el pressupost 2013 amb 

un superàvit de més 1,9 milions 
d’euros. Tot i gastar més que al 
2012 s’ha seguit estalviant perquè 
la diferència entre ingressos i des-
peses ha estat positiva. Això s’ha 
pogut fer perquè es va idear un ci-

Bon lloc per viure

Un rànquing de la Universitat 
d’Oviedo situa la Garriga a la vui-
tena població catalana on es viu 
millor. Així ho afirma l’estudi ‘Qua-
lity of life ranking of Spanish mu-
nicipalities’ (‘Rànquing de qualitat 
de vida dels municipis espanyols’), 
publicat a la ‘Revista d’Economia 
Aplicada’. La recerca avalua as-
pectes com el consum, els serveis 
socials, l’habitatge, el transport, el 
medi ambient, el mercat de tre-
ball, la salut, la cultura i el lleure, 
l’educació i la seguretat. La Garri-
ga té per davant Banyoles, Ripoll, 
Olot, Sant Cugat del Vallès, Tore-
lló, Girona i Mollerussa.

doria. En aquest sentit, l’Ajuntament 
ha complert amb el 87.15% de les 
despeses pressupostades i ha po-
gut aconseguir un compliment dels 
ingressos del 99.96%.
La bona salut financera també es 
veu reflectida en que l’Ajuntament 
només té un 33% d’endeutament, 
molt lluny del 110% permès per llei i 
en que compleix amb escreix la llei 
de morositat ja que paga als seus 
proveïdors a 30 dies.
Pel que fa al superàvit generat, una 
part, al voltant de 500 mil euros, es  
destinarà a inversions pressupos-
tàriament sostenibles com poden ser 
manteniment de carrers, enllumenat 
i clavegueram. La resta, servirà de 
coixí per garantir la sostenibilitat de 
les finances municipals de 2014. 
Aquest és el principal objectiu de 
l’equip de govern que vol mantenir 
aquesta política de contenció que li 
permet fer front a la incertesa res-
pecte als pagaments que provenen 
d’altres administracions i, sobretot, 
per poder fer front a les necessitats 
de la ciutadania.

Dilluns 14 d’abril es preveu que 
l’empresa SERXAR SA comenci 
les obres de millora de la urbanit-
zació del passeig Vilanova.
En primer lloc es procedirà a la 
tala dels arbres que actualment 

malmeten el paviment, els que 
envaeixen més les voreres i 
aquells que es troben sota la lí-
nia elèctrica. Això permetrà mi-
llorar l’accessibilitat del carrer, ja 
que a més, es refarà el panot i la 
vorada.
El projecte també contempla re-
novar tot l’enllumenat públic i col-
locar fanals de LED per millorar 
la il·luminació del carrer i reduir 
el consum elèctric.
Les obres també inclouen reno-
vacions puntuals en l’asfalt del 
carrer allà on calgui.
Els treballs, amb un cost total 
de 71.390 €, tenen un termini 
d’execució de 5 setmanes, és a 
dir, que es preveuen acabar-los 
a mitjans del mes de maig.

Obres al passeig Vilanova
Començaran el proper 14 d’abril
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Què es pot fer en l’àmbit local per 
crear ocupació? Aquesta pregunta 
ens obsessiona. Des de que ens vau 
escollir i vam acceptar la responsabi-
litat de treballar al govern municipal 
aquest ha estat un dels compromi-
sos que hem dedicat més temps a 
reflexionar, a debatre i a proposar. 
La primera premissa: no hi ha solució 
local senzilla. Qualsevol solució per 
crear ocupació, i de qualitat, afegim, 
no a qualsevol preu ni a qualsevol 
salari, passa per una cuidadosa pla-
nificació i estratègia acordada supra-
municipal. A nivell del Vallès el nostre 
grup s’ha anat trobant amb els agents 
socials, sindicats, cambres i federació 
de cooperatives, per tal de trobar so-
lucions efectives. Una estratègia local 
sense tenir en compte el nostre marc 
territorial pot ser contraproduent, i 
ens pot conduir, per exemple, a una 
cursa entre pobles per a la rebaixa 
d’impostos a grans empreses, imitant 
la solució que ha imposat la dreta ir-
landesa al seu país i que ha causat 
deslocalitzacions massives i rebaixa 
dels salaris brutals. Al nostre país, el 
model BarcelonaWorld és molt con-
trovertit: des d’Acord no creiem que 
fer lleis a mida per certes grans cor-
poracions sigui la solució. Tampoc a 
nivell local. Planificar conjuntament 
amb la resta dels municipis del vallès 
i els agents socials, creiem que és la 
millor solució. 
Apostem doncs per la millora de la 
ocupabilitat de les persones, faci-
litant formació i programes com el 
Programa d’Ocupació Municipal, el 
qual defensem conjuntament des 
de l’equip de govern com a una eina 
molt important de millora personal 
per a persones desocupades del 
nostre poble. La formació, per molt 
que sembli un tòpic, és clau. També 
per emprendre la nostra aposta és 
formar els emprenendors en eines 
com els plans d’empresa, en les ei-
nes efectives de finançament, en el 
valor del cooperativisme i l’empresa 
socialment responsable.  
No es tasca fàcil i seguim incansa-
bles buscant i proposant solucions 
amb rigor, responsabilitat i treballant 
conjuntament. Aquest és un combat 
que guanyarem junts si actuem coor-
dinadament.

NECESSITATS QUE CANVIEN

Des de l’inici de la legislatura el grup munici-
pal de CiU es va preocupar de manera priori-
tària per alguns  canvis que, malgrat semblar 
imperceptibles, hi començava a haver en les 
necessitats socials dels garriguencs i garri-
guenques. Des de l’any  2012 hem tingut  un 
augment del 88% de les demandes en con-
cepte d’ajuts econòmics a les famílies per fer 
front al rebut de  la llum, gas, aigua, etc. i fer 
front a un ampli ventall de necessitats bàsi-
ques. Necessitats que s’han anat ampliant a 
mesura que transcorre els temps, fet aquest 
que ens ha obligat a augmentar el nombre 
i tipus d’ajuts amb el neguit constant de fer 
curt o deixar-nos algú que precisa del recol-
zament de l’Ajuntament. És així que aquests 
ajuts s’han estès, entre d’altres, a l’assistèn-
cia als casals d’estiu de  nens i nenes disca-
pacitats o infants amb risc d’exclusió social  , 
beques menjador i per compra de llibres de 
text, ajuts per l’adquisició de medicaments o 
vacunes , ajuts en transport adaptat ,  tele 
- assistència  o assistents de la llar per a la 
gent gran ,  ajuts per fer front a les plusvàlues 
o aturar desnonaments. 
També s’han destinat recursos econòmics a 
ampliar el servei d’assessorament jurídic o el 
suport psicològic així com al conveni amb la  
Creu Roja qui facilita kits amb productes de 
primera necessitat o al Rebost de Càritas a 
qui  recolzem en les accions de solidaritat i 
recollida d’aliments que duen a terme. El ma-
teix succeeix amb el nombrós ventall d’acci-
ons solidàries que la ciutadania i la societat 
civil organitzada organitza any rere any.
La  reconversió de dues cases en habitatges 
d’emergència  social i  d’altres dues cases 
cedides a col·lectius amb discapacitat a fi i 
efecte de que puguin ser autosuficients i 
aprenguin a desenvolupar-se en l’àmbit do-
mèstic són també accions que en matèria 
d’infraestructures hem anat desenvolupant.
Com dèiem al principi, durant aquests anys 
ens  hem adonat de com  les necessitats  re-
als del nostre poble han canviat. Si fa uns 
anys la majoria de sol·licituds de suport  que 
rebien els serveis socials de l’Ajuntament 
eren de gent nouvinguda, persones  que a 
l’arribar al nostre poble  necessitaven un cop 
de ma  per poder començar una nova vida, 
en l’actualitat això ha canviat. Ara, la majoria 
de peticions són de persones arrelades al 
nostre poble amb necessitats per sobreviu-
re en el dia a dia i  poder així subsistir en 
aquests moments de la historia tant difícils 
que ens ha tocat viure.

Hi ha persones que són animals polítics. 
Persones que per davant de tot anteposen 
el seu partit a les idees. Persones que per 
davant fins i tot del seu bon fer habitual, 
no saben aguantar que un altre partit faci 
propostes, coses, tant li fa que aquestes 
siguin objectivament beneficoses per l’in-
terès públic.
Com a grup local, molts dels nostres mem-
bres som nous en política i no ens crèiem 
que això existís. De fet quan algun més ve-
terà ens deia “vigileu amb la mala llet que 
es gasta al món polític”, no pensàvem, que 
n’hi hauria per tant.
Doncs sí, ens equivocàvem. És impressi-
onant l’actitud de rebuig que rebem preci-
sament  d’aquells a qui fem nosa. I el més 
trist és que això passa perquè a qui moles-
tem és, precisament, a qui té por de perdre 
vots. Per tant, ens trobem amb la paradoxa 
que són aquells més propers políticament 
pensant a nivell nacional, qui més menys-
preu  ens demostren. Sobretot als plens, 
sempre intentant –no ho aconsegueixen- 
menystenir la nostra feina i qualsevol de 
les idees que aportem SI la Garriga. Pro-
bablement el que més els molesta  és que 
la majoria d’idees que proposem han sortit 
de les aportacions de persones del poble 
no vinculades a la política.
El corporativisme dels “partits tradicionals” 
fa que qualsevol proposta que no surti 
d’ells, dels de sempre, sigui menystingu-
da, rebutjada i no considerada encara que 
pugui ser bona pel poble.  No volen “es-
tranys” al seu “circ”.
Nosaltres sempre vam parlar de bones 
maneres, i sobretot de fer una oposició 
valenta però correcte en les formes i en el 
discurs. No permetent insults i atacs “ad 
hominem” com els que van etzibar els qui 
avui estan al Govern als polítics que ma-
naven amb anterioritat. Així que per molt 
menyspreu que rebem, no deixarem que 
el poble, on tots hem de conviure, es con-
verteixi en un circ polític només perquè 
nosaltres, amb la mateixa il·lusió del pri-
mer dia, seguim treballant per assolir un 
nou poble, participatiu, on tothom hi tingui 
cabuda, on la gent tingui feina i, perquè no 
dir-ho, ben guapo!
Així, davant d’aquestes actituds, denúncia, 
però mai caient en el seu propi joc. Nos-
altres seguirem verges en aquest món, 
almenys pel que fa al joc polític. Estem 
aquí per canviar la forma de governar la 
Garriga, de fer-la més efectiva i amb una 
gestió més adequada a la modernitat. Es-
tem aquí perquè tenim projecte municipal 
concret i definit i sobretot diferent. Cada 
dia ens trobem amb més suports que 
ens ajuden a seguir treballant i aportant a 
aquest preciós poble que tenim.

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

Jordi Perales,
Albert Benzekry i Neus Marrodan

Josep Oliveras
Xavier Bernaldo
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El grup del Partit Popular celebra 
que per fi l’Ajuntament hagi pogut 
comprar la casa solar del carrer 
Can Noguera nº 28 per al seu 
enderroc i perquè el Passatge 
Congost tingui la seva continuïtat 
. Aquesta casa era un obstacle i 
ara la podem enderrocar . Això és 
bo per a La Garriga , vam guanyar 
via pública i accessibilitat , també 
creiem que això s’havia d’haver fet 
fa molt de temps. També remar-
quem la necessitat de més apar-
cament públic i gratuït al nostre 
municipi . A l’estació de la Renfe 
de 06,00 del matí a les 08,00 del 
matí queda tot ple inclosa la pista 
n º 1, impossible aparcar , la gent 
busca i busca les rondes del carril 
, carrers plens la sínia plena, va 
quedar petit , tenim un gran pro-
blema i es diu aparcament , nos-
altres l’hi hem fet arribar a l’equip 
de govern , ja fa mesos i la seva 
resposta és passiva , un pàrquing 
a la Fournier , o en l’ampliació de 
la Sínia . No sabem per quan , 
però si sabem d’aquest problema 
i mentrestant la gent a donar vol-
tes i voltes per trobar aparcament 
. L’actuació de l’equip de govern 
deixa molt a desitjar , i que a nos-
altres ens costa d’entendre , es-
tan mes pendents de les senya-
litzacions independentistes i les 
seves banderetes en les nostres 
rotondes que a la resta de la po-
blació . També dir als garriguencs 
que per a trajectes curts no agafin 
el cotxe , siguem vianants, és sa, 
i caminant pel nostre poble, fem 
vida, i no contaminem. 
En aquest escrit també remarca-
rem la falta de pintura en els nos-
tres carrers, passos de vianants 
etc., etc., i unes senyalitzacions 
obsoletes. No sabem si això de 
l’independentisme produeix ce-
guesa, el cas que tot això es veu 
que no estiguin pel que han d’es-
tar i que ens mereixem una Gar-
riga millor.

Aquests dies hem passat a tancar els 
comptes de l’any 2013, amb un resultat 
positiu per l’Ajuntament de la Garriga, un 
dels més sanejats de Catalunya gràcies 
a la feina feta per aquest equip de go-
vern, però també per la gran tasca que 
han fet equips de governs anteriors, amb 
plans de sanejament que estem veient 
que estan tenint ara els seus fruits.  
Però no tot són notícies positives pel que 
aquests comptes fan referència. Dels 
números es desprèn el gran deute que 
té la Generalitat de Catalunya amb els 
garriguencs i garriguenques, cos a que 
no ha fet però que els serveis que de-
penen d’aquestes aportacions deixessin 
de fer-se. 
Després de moltes mocions que hem 
aprovat en el nostre Ajuntament i també 
d’argumentacions que diverses forces 
polítiques han fet sobre les balances fis-
cals i el deute que ha generat Espanya 
amb Catalunya cosa que compartim, 
ens toca saber quin paper ens toca jugar 
als que fem política local i també mirar 
pels interessos dels que de veritat ens 
han escollit per a representar-los; els 
garriguencs i garriguenques. 
No recordem que es demani amb tanta 
insistència com s’han demanat altres co-
ses en format moció, que la Generalitat 
de Catalunya ingressi a l’Ajuntament de 
la Garriga i a la resta d’ajuntaments, els 
diners que ens deuen ja que els serveis 
essencials que donem als ciutadans 
i ciutadanes de la Garriga, depenen 
d’aquests ingressos. I ens amoïna. 
És necessari que ajuntaments que han 
fet els seus deures i han rebaixat un deu-
te històric fins a arribar als números en 
els quals ens movem ara a la Garriga, 
sobre un 30% d’endeutament tot i que la 
llei ens permet endeutar-nos fins al 75%, 
puguem desenvolupar els nostres pro-
jectes i poder seguir impulsant els pro-
jectes que considerem oportuns. 
Per tot això demanem tant al Gobier-
no de Espanya, com al Govern de la 
Generalitat, que facin efectius els seus 
compromisos. Els uns amb el Govern 
de Catalunya; els altres amb els governs 
municipals. Els nostres veïns i veïnes 
depenen d’aquests diners per tenir uns 
serveis dignes i de qualitat.

Som Energia: Plantar cara al continu-
at exercici de cinisme
Aquest mes de març proppassat, ICV 
de la Garriga va organitzar un acte so-
bre la gran estafa elèctrica i la manera 
com, de forma continuada i des de ja fa 
molts anys, les grans companyies, amb 
la complicitat activa dels principals par-
tits polítics, ens prenen el pel. Com ens 
va explicar diàfanament la diputada al 
Congrés dels diputats Laia Ortiz, pagar, 
paguem sempre els consumidors; a Eu-
ropa, els de l’estat espanyol, només per 
sota dels de Xipre i Malta, que almenys 
tenen l’excusa de la seva insularitat i 
dels costos afegits que això significa. 
Guanyar xifres escandaloses, en canvi, 
és patrimoni de les cúpules empresari-
als i dels grans accionistes, on, curio-
sament, trobem sempre expresidents i 
exministres, tant del PP com del PSOE, 
avorrint-se en tediosos consells d’admi-
nistració que els reporten ingressos su-
culents i beneficis escandalosos.
L’alenada d’aire fresc ens va venir de 
Som Energia (www.somenergia.coop), 
una cooperativa que ja ha superat els 
13.000 socis i que, sortosament, està 
preocupant les fins ara intocables cor-
poracions, treballant molt, i molt bé, per 
fer possible el desig col·lectiu de canviar 
el model energètic actual i arribar, junts, 
a un model 100% just i renovable.
No cal dir que el que passa amb l’ener-
gia elèctrica ha passat, també, amb el 
sistema bancari --mentre guanyen, gua-
nyen ells; quan perden per una mala 
gestió o estimen que no guanyen prou, 
ho paguem els ciutadans--, o amb les 
autopistes, o amb l’aigua: hi ha una per-
versió evident del sistema, que hem de 
deixar d’acceptar, especialment pel que 
fa als serveis públics essencials. L’elec-
tricitat, l’aigua, l’habitatge digne, l’educa-
ció, la sanitat, no són un luxe, sinó un 
dret de tots els ciutadans, en molts cas-
sos conquerits després de duríssimes 
batalles dels nostres pares i avis.
És més urgent que mai que la societat 
civil s’organitzi, perquè, com demostren 
els companys de Som Energia, les al-
ternatives a l’ultraliberalisme existeixen, 
són possibles i viables, a l’àmbit de 
l’energia i a tots els àmbits de la vida col-
lectiva. I paral·lelament, s’han de canvi-
ar les regles del joc per fer legalment im-
possible el continuat exercici de cinisme 
d’uns quants. La riquesa immoral i els 
honoraris milionaris no són compatibles 
amb el bé comú.

Àlex Valiente
Carlos Martín

Israel Molinero
Martí Porter
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Dimarts 1 d’abril 
a les 20 h, a l’Auditori de l’EMM
Conferència “Anima’t.  Estudi d’una aplicació mèdica a través de 
música i realitat virtual per a persones amb ansietat o depressió”. 
A càrrec de Laia Gutiérrez Tordera, exalumna de l’EMM.  Cicle de 
Joves Intèrprets
Organitza: Escola Municipal de Música

Dimecres 2 d’abril 
durant tot el dia, a diferents edificis del poble
Il·luminació de color blau façana Ajuntament, Església, Campanar i 
els edificis d’autisme la Garriga. Dia Internacional de Consciencia-
ció de l’Autisme.
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Autisme la Garriga

a les 18 h,  a la Biblioteca Núria Albó
Dia Internacional del Llibre Infantil. L’hora dels mini-contes, a 
càrrec de voluntaris i personal de la Biblioteca.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

 Dijous 3 d’abril 
a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
“English at the library”. conversa en anglès. Xerrada: J.R.R. Tol-
kien - Conversa: “Myth and Legend”
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres 4 d’abril 
a les 19.30 h, a l’Auditori de Música
Projecció i comentari de la pel·lícula ADAM de Max Mayer. Dia 
Internacional de Conscienciació de l’autisme
Organitza: Autisme la Garriga

Dissabte 5 d’abril 
al matí, a l’Auditori de l’EMM
Master class de cant  a càrrec de Rosa Mateu. Curs obert. Informa-
ció I inscripcions a l’Escola de música emm@ajlagarriga.cat 
Organitza: Escola Municipal de Música

a les 12 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del Conte: “El timbaler del Bruc”, a càrrec de Gerard Agustín 
(mestre de primària i contacontes) i Xavier Vilaró (guitarra).
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 18 h, a l’Auditori de l’EMM
Concert de Núria Planes i Conangla, violoncel i Laia Tatjé Fargas, 
piano. Xè Cicle de Joves Intèrprets 
Organitza: Escola Municipal de Música

a les 20 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
Espectacle musical Passarà el temps amb Clàudia Schneider,
Ilona Schneider, Mariona Castelar i Pere-Mateu Xiberta
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 22 h,  a la Doma
Concert de Jordi Montañez - Cesk Freixas. IV Cicle Terra de Sons.
Organitza. La Gatzara

Dilluns 7 d’abril 
a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del Conte en anglès! “I don’t want to go to bed!”, a càrrec de 
Cambridge School.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dissabte 12 d’abril
durant tot el dia, a la plaça Can Dachs
Fira alternativa
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Art-10 Aliment

a les 10 h, des del Centre de Visitants 
Itinerari guiat “La Garriga: Vila termal i d’estiueig” Inscripcions 
prèvies a info@visitalagarriga.cat. Més info: www.visitalagarriga.cat 
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

a les 12 h, al refugi antiaeri de l’estació 
Visita guiada al refugi antiaeri de l’estació Inscripcions prèvies a 
info@visitalagarriga.cat. Més info: www.visitalagarriga.cat 
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

a les 20 h, al Patronat
Projecció gratuïta de la pel·lícula “Las tortugas también vuelan” 
(2004, Bahman Ghobadi, 97 min.).
Organitza: Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat

Del 12 d’abril al 17 de maig
de 10h a 14h i de 15.30h a 19.30h, al Casal de Joves
Curs de monitor de lleure infantil i juvenil. Dies: 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 19, 20, 26 i 27 d’abril i 3, 4, 10, 11 i 17 de maig, de 10h a 14h 
i de 15.30h a 19.30h. Els diumenges de 10h a 14h. Cal inscripció 
prèvia abans del 6 d’abril.
Organitza: Casal de Joves

Diumenge 13 d’abril
a les 10 h, des del final del passeig
Duatló familiar. Ha de participar un nen/a amb un familiar. 
Organitza: Club Atletisme les Tortugues

a les 11 h, a l’skate parc
Inauguració de l’skate parc i competició de scooters. Inscripcions 
el mateix dia a partir de les 10 h
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 12 h, a la Sala municipal d’Art i Exposicions
Inauguració de la mostra fotogràfica “La Garriga rural. Instantà-
nies d’uns paisatges que volen sobreviure”
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dilluns 14 d’abril
a les 9 h, a la pista poliesportiva de Ca N’Illa
Casal de Setmana Santa
Organitza: Club Voleibol la Garriga 

Dilluns 14 i dimarts 15 d’abril
d’11 a 13.30 i de 16.30 a 19h, a l’ Auditori municipal
Ludoteca amb la col·laboració de les alumnes del Curs de Pueri-
cultura (Cangurs) organitzat pel Punt d’Informació Juvenil.
Organitza: PIJ-Casal de Joves

Dimecres 16 d’abril
a les 15.15 h, a Can raspall
Píndola formativa: Nous Canals de venda: internet i xarxes socials
Organitza: Aprop i FUMH

a les 17 h, al Centre de Visitants de la Garriga (Ctra. Nova, 46)
Presentació teatralitzada de la nova gestió del Centre de Visitants i 
de l’oferta turística de la Garriga
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

a les 21.30 h, al Passeig, entre carrer Blancafort i carrer Mina.
Retransmissió de la final de la Copa del Rei
Organitza: Penya Barcelonista la Garriga

Divendres 18 d’abril 
a les 21.30 h, a l’Església Parroquial St. Esteve de La Garriga
Concert de contemplació de la creu
Organitza: Escolania Parroquial

Dissabte 19 d’abril
a les 10 h, des del Centre de Visitants
Itinerari Vila Termal i d’Estiueig (Ruta Raspall)
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga
 
a les 12 h, al Refugi Antiaeri de l’Estació
Visita guiada al refugi antiaeri de l’estació
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga
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Diumenge 20 d’abril 
a les 11 h, a la Vil·la Romana de can Terrers
Visita guiada a la Vil·la romana de can Terrers
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

a les 12.30 h, a la plaça de l’Església 
Cantada de caramelles amb la Societat Coral l’Aliança i l’Escolania 
Parroquial Sant Esteve
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dimarts 22 d’abril 
a les 17.30 h, a la Biblioteca Núria Albó 
Revetlla de Sant Jordi 
a partir de 17.30 a 19 h: Taller infantil: “Punts de llibre”, a càrrec del 
personal de la Biblioteca. Adreçat a nens i nenes entre 5 i 12 anys. 
Cal inscripció prèvia.

de 19 a 20 h: Recital popular: “Rapsodes espontanis”. Micro obert 
per a què quasevol persona que vulgui reciti un poema, un text o 
recomani un llibre. Els participants entraran en el sorteig de d’un val 
de 20 euros per gastar a Llibreria la Gralla de Granollers.

a les 20.30 h: Espectacle de màgia: “Deliris impossibles entre 
llibres”, a càrrec de la Companyia Charly Trama.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dimecres 23 d’abril 
SANT JORDI!
durant tot el dia, a la plaça Can Dachs
Parades de llibres i flors
Organitza: Ajuntament de la Garriga

durant tot el dia, a la plaça de Can Dachs
Parada d’entitats, de la Biblioteca, recital a càrrec d’alumnat de 
l’institut Blancafort... 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

durant tot el dia, a la plaça de Can Dachs
Parada de l’EMAD amb el concurs de dibuix: “Com són les petja-
des del drac? 
i  a la tarda taller de construcció del drac 
Organitza: EMAD

a les 10.30 h a la plaça de l’Església
 Hora del Conte a la plaça: “Balls, dracs i roses”, a càrrec de Pep 
Puigdemont. 
Organitza: Biblioteca Núria Albó

de 17 a 20 h, a la plaça Can Dachs
El poble recomana
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 18 h, a la plaça de l’església
Espectacle familiar La CIA. el dit al nas presenta l’espectacle: Ot, 
l’ou i el noi de la mandolina
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Pati Mòbil

a les 19 h, a la plaça Can Dachs
“Quiz de llibres”. Concurs de preguntes sobre llibres. Hi haurà 
categoria infantil i d’adults. Participa i podràs guanyar una fantàstica 
panera cultural.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres 25 d’abril 
a les 22 h, al local del CEG
Projecció Audiovisual: Cicloturisme a Noruega. “La ruta del mar del Nord”
A càrrec de Jordi Gallego i Victòria Sivill.
Organitza: CEG

Del divendres 25 d’abril i dissabte 26 d’abril.
Festa del barri de Montserrat. Dissabte 26 d’abril a les 18 h sarda-
nes amb la Cobla La Principal d’Amsterdam
Organitza: Associació de veïns del barri de Montserrat

Dissabte 26 d’abril 
a les 6 h, del pàrquing de la Sínia.
25a Travessa Turó de l’Home (Sta. Fe)-La Garriga. Per Inscripcions i 
informació, passeu pel CEG o consulteu la pàgina 
web: www.cegarriguenc.org
Organitza: CEG

a les 8 h, a l’Escola Municipal de Música
Inici del curs “Música i autoconeixement”. Gratuït
Organitza: EMM
 
a les 9 h, , a l’Escola Municipal de Música
Inici del curs “Música, emocions i meditació”. Gratuït
Organitza: EMM

a les 17 h, a l’Escola Bressol Municipal Les Caliues
Jornada de portes obertes. Reunió Informativa
Organitza: l’Escola Bressol Municipal Les Caliues

a les 19 h, a la Fundació Fornells-Pla Conxa Sisquella
Inauguració del Xè Festival de Primavera Poètica. Lectura de poe-
mes d’Espriu amb Glòria Font i Jofre Dodero. 
Organitza: Òmnium Cultural i Fundació Fornells-Pla Conxa Sisquella

Diumenge 27 d’abril 
a les 8 h, a can Queló, a les 8 del matí
Ofici dels Garriguencs a Puiggraciós. Hi haurà un refrigeri després 
de la Missa.
Organitza: CEG

a les 12 h, des del Parc dels Pinetons
Els Tres Tombs. Recorregut: Parc Els Pinetons/Moranta/Calabria/
Cardedeu/Plaça del Silensi/Passeig/ Cast Olivé/Ctra. Nova/Banys/ 
Calabria / Moranta /Pinetons.
Organitza: Associació Els Tres Tombs

a les 18 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
Distret..., però no tant!! 
Organitza: Grup de Teatre Esplai

Dimecres 30 d’abril 
a les 19 h, a la sala de Plens
Ple Municipal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Club de lectura: Cicle de novel.la històrica catalana.
Parlarem del llibre Dins el darrer blau, de Carme Riera. 
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dijous 1 de maig
a les 9 h, al poliesportiu de Cna Noguera
XIX Cursa de fons de les Tortugues. Curses infantils a les 9.00h i la cur-
sa de fons a les 9.30h. Sortida i arribada al poliesportiu de Can Noguera.
Organitza: les Tortugues

E
l G

ar
ric

 n
o 

es
 fa

 r
es

po
ns

ab
le

 d
el

s 
po

ss
ib

le
s 

ca
nv

is
 e

n 
aq

ue
st

a 
ag

en
da

Vols rebre El Garric a casa?

Envia les teves dades a 
oac@ajlagarriga.cat

Vols rebre informació 
de la Garriga al teu 
correu electrònic?

Apunta’t al butlletí digital
http://www.lagarriga.cat/actualitat/
butlleti-digital/
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Què és l’autisme?
És un trastorn del neurodesenvolupament. Això vol dir que, du-
rant el període de gestació i els primers mesos de vida, mentre 
s’estan formant i desenvolupant  les estructures del  cervell, 
es produeixen  alteracions  en determinats circuits cerebrals.
En funció del nivell d’afectació cerebral, les discapacitats 
associades a l’autisme, seran des de bastant  lleus a molt 
severes. És per aquesta gran variabilitat en el grau d’afec-
tació, que utilitzem el concepte de TEA:  Trastorn de l’Es-
pectre Autista. Afecta a 1 de cada 150 persones, i és quatre 
vegades més freqüent en el sexe masculí que en el femení.

A quines àrees de desenvolupament afecta?
Bàsicament afecta a les àrees de la  comunicació i de la 
interacció social. També comporta que els  interessos de la 
persona siguin molt restringits, amb conductes repetitives 
i ritualitzades.

Creu que se’n parla poc?
Abans se’n parlava poc i  també es diagnosticava poc. Ac-
tualment tenim molta més informació sobre el TEA i els 
criteris diagnòstics estan més ben definits. Que el 2 d’abril 
sigui el dia internacional de conscienciació de l’autisme, 
afavoreix que se’n parli i es conegui millor. Aquesta entre-
vista n’és una mostra.

Quan es detecta que un nen/a té autisme ? Quins són 
els senyals que ho poden indicar?
Es pot detectar abans dels 3 anys. Cal tenir present, que 
més de la meitat dels casos, s’associen a una discapaci-
tat intel·lectual. Als pares els hi pot cridar l’atenció  el seu 
aïllament, l’escàs interès pels altres nens, el poc contacte 
visual, l’absència de la rialla social, l’absència de joc sim-
bòlic, l’interès desmesurat per a coses i temes inusuals, les 
conductes repetitives, els moviments estranys com l’aleteig 
de les mans, el balanceig corporal, caminar de puntetes...

Per què és important el diagnòstic precoç? 
Per a poder entendre el que els hi passa i iniciar des de 
ben petits les mesures terapèutiques. 

Quin paper hi juguen els pares de nens/es amb autisme? 
No cal dir que per a tots els infants, el paper dels pares és 
vital. En el cas de tenir un fill afectat per TEA, els pares 

necessitaran suport i assessorament. Han d’entendre el 
que li passa al seu fill i aprendre a tractar-lo, potenciant 
l’aprenentatge de la comunicació i de la interacció social. 
També és fonamental que els pares entenguin que no són 
els responsables del trastorn del seu fill. 

Tenen suport de les institucions?
Si. Sempre ens hem sentit recolzats, per les diferents per-
sones que han governat, tant des de l’Ajuntament  com de 
des la Generalitat.

Un nen autista ha d’anar necessàriament a una escola 
especialitzada?
En el cas que també hi hagi una discapacitat intel·lectual 
moderada o severa, estarà millor a una escola d’educació  
especial. Si la intel·ligència no està afectada, estarà millor 
a l’escola ordinària. Cal dir que, cada cop hi ha més es-
coles amb mestres motivats per a formar-se i  atendre de 
manera adequada els alumnes amb TEA. 

Quina feina hi feu a la Garriga? Què oferiu des d’autis-
me la Garriga?
Autisme la Garriga, és una xarxa de serveis especialitzats, 
creada fa prop de 40 anys, per atendre a les  persones se-
verament afectades per l’autisme durant tot el seu cicle vital. 
A les seves residències, hi viuen 42 persones, que n’han 
fet casa seva. Hi ha els tallers i zones agrícoles per al tre-
ball amb suport, zones per a la pràctica de l’esport, zones 
enjardinades...
També disposem d’un servei de consulta externa, pel di-
agnòstic i seguiment mèdic i psicològic de persones amb 
TEA, que viuen al seu domicili o en altres institucions. 
I per últim, i no menys important, fem assessorament a les 
famílies. 

Quines activitats heu previst per al Dia Mundial de 
Conscienciació de l’Autisme?
S’ha llegit un manifest en el Ple Municipal i s’il·luminarà 
de color blau – igual que a moltes ciutats del món-  la 
façana de l’Ajuntament, de l’Església i la de les nostres re-
sidencies. Hi haurà una pancarta al balcó de l’Ajuntament 
i veurem i comentarem la pel·lícula ADAM, a l’Auditori de 
l’Escola  Municipal de Música, a la qual espero que vingui 
molta gent.

JOAN CRUELLS, Director General d’Autisme la Garriga.
Organitzen diferents activitats al voltant del Dia Mundial de Conscienciació de l’Autisme (2 d’abril)

El Dr. Joan Cruells (la Garriga, 1959) és Director 
General d’Autisme la Garriga  i de la Fundació Asil 
Hospital de la Garriga. Llicenciat en Medicina i 
Cirurgia i Màster en Psiquiatria Social, ha realitzat 
diferents treballs i ponències sobre aquesta 
malaltia. Enguany volen aprofitar el dia Mundial de 
Conscienciació de l’Autisme  per visualitzar, encara 
més, la feina que es fa des d’Autisme la Garriga i 
per donar a conèixer aquesta malaltia que afecta a 
1 de cada 150 persones.


