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La Garriga, seu del torneig de futbol International Gold
Hi participen l’Olímpic, Barça, Espanyol, Roma i Benfica

L

a Garriga serà, conjuntament
amb les Franqueses, seu de la
tercera edició del torneig de futbol
base International Golden Cup, que
es celebrarà el 6, 7 i 8 de desembre. En aquesta competició hi participaran, a més de l’Olímpic, més
de 60 clubs, d’entre els que destaquen el FC Barcelona, l’Espanyol,
l’As Roma, l’Ajax d’Amsterdam,
així com equips històrics del futbol
català com la Damm, el Cornellà o
l’Europa. També es comptarà amb
3 equips marroquins i s’estan fent

gestions amb equips japonesos i de
països com Dubai i Emirats Àrabs.
A banda d’acollir les finals de totes
les categories del torneig el dia 8,
també acollirà la fase preliminar de
la categoria aleví, mentre que a les
Franqueses es disputaran els partits del prebenjamí i el benjamí.
Els organitzadors destaquen el
caràcter formatiu del torneig, “una
competició que posa en alça els valors de l’esport: l’esforç, la solidaritat, el respecte i la tolerància”.
Des de l’Ajuntament s’ha apostat

per donar suport a aquest esdeveniment “ja que suposa un impuls a
nivell de promoció econòmica i a nivell turístic”. La competició, no només permet posar al mapa la Garriga, sinó que durant els tres dies del
torneig passaran pel poble més de
800 persones, que hauran de “dormir, menjar i comprar”. En aquest
sentit, al camp municipal d’esports
es posarà un estand informatiu de
les diferents rutes turísticopatrimonials i dels restaurants i comerços
locals.

Opinió dels grups polítics:
CIU: “Aquest esdeveniment esportiu de primer nivell on hi competiran equips base dels millors clubs d’ Europa juntament amb els nostres de l’ Olímpic i per on hi passaran més de 300 jugadors i els seus respectius acompanyants
i familiars significa situar la Garriga en el mapa de l’ elit del futbol base europeu a banda de tenir un retorn molt
important en l’ activitat econòmica del municipi durant aquests tres dies de durada del torneig.”
Acord: “Celebrem que la Garriga sigui subseu d’aquest esdeveniment internacional tan important de futbol base,
però denunciem i lamentem que la difusió per part de l’empresa organitzadora, amb seu a la comarca, no inclogui
la llengua catalana en el seu discurs, i així els ho hem fet arribar. Molta sort a l’Olímpic!.”
SI: “Depèn dels grans fomentar els valors de l’esport als més petits, el respecte, el companyerisme, la disciplina,
la solidaritat...valors que ens faran millors en un futur.”
PSC: “És bo trobar la potenciació de l’esport de base i a part buscar de retruc un reclam que afavoreixi el turisme
al nostre municipi, com pot ser aquesta activitat.”
ICV: “Des d’ICV ens sembla bé que rebem obertament esdeveniments esportius en que participen les categories
inferiors de clubs d’aquest nivell, sobretot si ens poden generar algun benefici. Però al nostre parer l’ajuntament ha
de dedicar fonamentalment els esforços a organitzar esdeveniments relacionats amb l’esport popular i que vagin
més enllà del futbol.”
PP: “Contents d’aquest esdeveniment esportiu internacional i que la Garriga hi participi i que aquestes categories
són les més importants per destacar joves i noves figures esportives. Que gaudeixin d’aquest Golden Cup i molta
sort!”
3 El Garric
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Km de la Mitja a Núria Albó

Marc Guasch al Dakar

Li han dedicat el 17,14

El pilot Marc Guasch tornarà a
portar el nom de la Garriga al
Dakar. Guasch va presentar, el
passat 14 de novembre, la seva
nova Yamaha YZ450F amb la
qual vol intentar millorar el 25è
lloc del 2014. La cursa, que es
farà del 4 al 17 de gener per
Sud-Amèrica està considerada
una de les més dures del món.
El pilot garriguenc farà equip
amb Joan Pedrero.
Cursa de Sant Silvestre

L

’escriptora garriguenca Núria
Albó va rebre un homenatge
per part de La Mitja, que li va dedicar, el 22 de novembre passat, el
Km 17,14. Durant l’acte, que forma
part del programa del Tricentenari
del 1714, es va col·locar una rajola
commemorativa al punt quilomètric
situat a la rambla de les Franqueses per on passen els corredors a
la tornada de la cursa, que enguany
es farà l’1 de febrer.
Núria Albó, de 84 anys, va assistir

a l’acte i va expressar la seva satisfacció per la dedicatòria rebuda.
L’escriptora i pedagoga garriguenca
va ser la primera alcaldessa de la
vila un cop acabada la dictadura de
Franco. El 2012 el Govern de Catalunya li va atorgar la Creu de Sant
Jordi.
A la dedicatòria hi van assistir membres de La Mitja, l’alcaldessa de la
Garriga i els alcaldes de Granollers
i les Franqueses, els municipis per
on transcorre la cursa.

Més de 200 escolars al Cross
escolar del final del Passeig

El dia 31 de desembre a les
18 hores, el club atletisme Les
Tortugues torna a organitzar la
cursa solidària de Sant Silvestre. La cursa, que ja s’ha consolidat en l’agenda nadalenca
del poble, arriba enguany a la
cinquena edició. Les inscripcions es poden fer el mateix
dia 31 a partir de les 16 hores
i s’ha establert un màxim de
400 corredors. És una cursa no
competitiva i de caire festiu ja
que la recaptació va destinada
novament al Rebost de Càritas
de la Garriga.
Xerrada d’igualtat
Dins el programa del Dia Internacional contra la Violència de
gènere, l’Ajuntament va organitzar a l’institut Vil·la Romana un taller de prevenció de
la violència en la parella jove.
La sessió va anar a càrrec de
Clara Dachs. La programació
també va comptar amb el taller “Veus” que reflexiona sobre
la violència de gènere i pretén
proporcionar, especialment entre la joventut, eines concretes
per lluitar contra les agressions
de tot tipus vers les dones.

Més de 200 nens i nenes van participar al cross escolar que es va
celebrar el passat 15 de novembre
al final del Passeig. La cursa forma
part del programa d’esport escolar
de l’Ajuntament.
4 El Garric
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El Mag Garrigviu escriu una carta als nens i nenes

Convida als infants a participar dels actes de rebuda dels Reis
CARTA DEL MAG GARRIVIU ALS NENS I NENES DE LA GARRIGA

E

l Mag Garriviu, que vindrà a la Garriga el dia 2 de gener, ha escrit
una carta als nens i nenes del poble
explicant les activitats que es faran
per preparar la rebuda dels tres Reis
d’Orient.
A més de diferents tallers com el de fanalets, enguany s’organitzarà una cavalcada plena de novetats “amb més
color i màgia que mai”.
El dia 5 de gener més d’un centenar de
patges acompanyaran als Reis amb
coreografies creades per les escoles
Dansa Disset, Tukupracum i el Front
Diabòlic i les companyies de teatre Kòmix, Nats Teatre i EnEscena. Els nois
i noies de més de 14 anys que tinguin
ganes d’ajudar els Reis d’Orient al seu
pas per la Garriga, poden fer de Patge
Reial si s’inscriuen al web municipal.

Nens i nenes de la Garriga! Sóc el Mag Garriviu i us espero el 2
de gener, a les 17h, al bosc de Malhivern! Necessito altra vegada la
vostra ajuda per preparar com cal la rebuda a Ses Majestats els Reis
d’Orient! Els hem d’acollir… i la rebuda ha de ser i serà espectacular!!
M’heu d’ajudar!
Per demostrar que tot està a punt, prepararem tallers al Campament
Reial on podreu lliurar les cartes, construir els fanalets i fer tot allò necessari per rebre a Ses Majestats. Els patges i altres ajudants reials,
fins i tot els carboners, s’encarregaran de donar-nos un cop de mà
perquè puguem preparar l’equipament necessari per la comitiva reial
i que tot estigui en perfectes condicions per a la nit més esperada de
l’any.
Així doncs, el 2, 3 i 4 de gener seré amb vosaltres a la plaça de Can
Dachs de 17 a 20h. No hi falteu!
I el dia 5 de gener... Ah... els reis Melcior, Gaspar i Baltasar, després
del seu llarg viatge des de l’Orient, arribaran al Teatre de la Garriga.
I aquesta nit serà especial... i tant... veureu arribar els Reis d’una hora
lluny perquè les seves carrosses (i l’estrella!) seran més lluminoses i
espectaculars que mai.
I els patges també s’estan preparant! La màgia els envoltarà i ens
faran gaudir de l’espectacle de la cavalcada.
Tot s’omplirà de llum, color i caramels! Oh! La màgia dels Reis arribarà a la Garriga i hem d’estar preparats!
A les 18h la cavalcada sortirà del Teatre, baixarà pel carrer Rosselló
i enfilarà els carrers Banys, Samalús, Nostra Sra. de la Salut, Cardedeu, Carretera Nova i carrer Calàbria fins a la plaça de l’Església.
Així doncs, nens i nenes de la Garriga, prepareu les vostres cartes,
prepareu els fanalets! Us espero el dia 2 de gener al bosc de Malhivern per acompanyar els Reis d’Orient!

Mag Garriviu
IMPORTANT: si ets de la Garriga, tens més de 14 anys i ganes d’ajudar
els Reis d’Orient al seu pas per la Garriga, pots fer de Patge Reial.
Envia’ns un correu a patgeslagarriga@ajlagarriga.cat

Tallers i jocs per crear ambient de Nadal al municipi

S’estrena il·luminació que s’encendrà el dia 6 per la Festa de la Llum

S’acosten les festes nadalenques i es preveu que a la Garriga
s’organitzin diferents activitats per
dinamitzar el comerç del municipi.
L’inici de la campanya de Nadal ve

marcada sempre per la Festa de la
Llum, que es va ajornar per la previsió de mal temps i que finalment es
farà el dia 6 de desembre. En aquesta edició, s’ha programat una xocolatada, un taller de “disfressa la llanterna” i un espectacle infantil. Tot plegat
per tal de participar en l’encesa dels
llums de Nadal, que enguany i gràcies a la col·laboració amb l’ASIC
seran més moderns i més rendibles
ja que es tracta de llums de tecnologia LED (menys consum, menys
contaminació lumínica i més nivell
d’il·luminació).
5 El Garric

Dins les activitats cal destacar una
vegada més el Parc de jocs, que
tindrà lloc entre els dies 15 i 24 de
desembre i els diferents tallers de
tions i de fanalets. També el mercat
del dissabte estarà de festa. Al llarg
de tot el matí del dia 20 es repartiran els tiquets per participar en el
sorteig d’un lot de productes.
Una de les novetats d’aquest any
és el Parc motoelèctric infantil, a
càrrec de Marc Guasch que es farà
de 17 h a 19h a la plaça Dr Vich, el
dia 14, i a la plaça Can Dachs, els
29 i 30 de desembre.
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S’organitzen tres fires de Nadal
Parades, tallers i solidaritat

D

urant aquest desembre, a la Garriga, s’organitzaran tres fires de
Nadal. La primera tindrà lloc el dia 12
de desembre a l’escola Puiggraciós.
Aquesta fira, que començarà a les
16.30 h, està oberta a tota la població i
la seva recaptació va destinada a la borsa solidària de l’escola i a la Marató de
TV3. A més de paradetes d’artesania,
llibres i alimentació, els nens i nenes
podran participar del Caga tió gegant
i aprofitar per donar la carta als Reis al
patge que hi haurà. Des de la direcció
del centre es vol convidar a tots els garriguencs i garriguenques a assistir-hi
perquè “a més de trobar-hi de tot i passar una bona estona, es pot col·laborar
amb la Marató de TV3”.
La segona de les Fires, és la que organitza per primera vegada l’Asic. La
celebrarà el dia 14 de desembre de
10 a 20 h i comptarà amb prop d’una
quarantena de parades de regals nadalencs, joguines, roba, calçat o pro-

ductes d’alimentació. L’entitat convidada a aquesta primera edició de la Fira
del Regal serà l’associació El Far per la
salut mental.
La carpa de l’ASIC serà el punt de recollida dels dibuixos infantils que participin al concurs: Busquem a “en Cagarric”, el Caganer de l’ASIC.
Durant la jornada es podrà tastar el
Brou solidari a favor de la Marató de
TV3 (al matí, de 12.30 h a 15 h, i a la
tarda, de 18 h a 20 h) i a la tarda es
podrà participar de 17 a 19 h al parc
infantil de bicicletes elèctriques i al concert de la formació musical Gospel Joy
La Garriga (18h).
I el dia 21 serà el torn dels comerciants
del Barri de Dalt que organitzen, al primer tram del carrer Negociant, la “IV
Fira de Nadal al Barri de Dalt”. Durant
tot el dia reunirà parades dels comerços de la zona, alhora que oferirà tastets i degustacions, així com activitats
diverses per a totes les edats.

Descomptes al comerç local

Es reparteix el talonari de les Bicoques

Donar suport al comerç local i promoure la compra de proximitat és l’objectiu
de la campanya Les bicoques de la
Garriga 2014. Aquest iniciativa de la
Garriga Digital.cat (Malhivern Ser-

veis Editorials) i l’Ajuntament es farà
arribar a totes les llars del municipi i
als diferents comerços a principis de
desembre. Es tracta de talonaris de
butxaca on els usuaris hi trobaran,
a més d’informació de les botigues i
empreses del poble, cupons retallables amb ofertes i promocions. Regals directes, promocions del tipus
2x1, descomptes que poden arribar
al 50% i preus especials són algunes
de les promocions que ofereixen els
més d’un centenar d’establiments adherits. Els comerços i empreses participants rebran un cartell distintiu que
els identificarà com a col·laboradors
de la campanya.
6 El Garric

El Grup Il·lusió recull joguines

El Grup Il·lusió recollirà del 9 al
19 de desembre joguines i material escolar nou o en bon estat
per tal que arribin a les llars més
necessitades del poble durant les
festes nadalenques. La recollida
de llapis de colors, retoladors, llibres, motxilles i joguines es farà
els dies laborables de 18 a 20 h
a Can Luna. El grup ajudarà als
Reis Mags a fer arribar joguines
a gairebé cent infants en situació
de necessitat al municipi, i espera
la col·laboració dels garriguencs
per a poder ampliar aquesta xifra.
Nadal al CEG

El Centre Excursionista Garriguenc organitzarà diferents activitats durant el mes de desembre. El dia 21 serà el dia de la
tradicional Marxa de Regularitat
per parelles, el dia 24, l’excursió
al santuari de Puiggraciós per
assistir a la Missa del Gall i, durant la Diada de Sant Esteve,
es farà a la seu social el concert
de Nadal a càrrec de la Coral
Ariadna.
Com cada any, l’entitat organitza la 33a Mostra de Pessebres
Populars i el 10è concurs de
fotografia de muntanya i natura. Pel que fa al seu pessebre,
el Centre obrirà les seves portes els dies 21, 25, 26 i 28 de
desembre i 1, 4 i 6 de gener de
2015, d’11 a 14 hores.
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En marxa el Consell Infants 2014-2015
Treballaran pels nens i nenes del municipi

E

l primer dimarts del passat mes
de novembre, els nous consellers i conselleres representants dels
alumnes de 5è, es van incorporar al
Consell d’Infants de la Garriga. Durant la sessió es van explicar els objectius d’aquest òrgan de participació
i es van realitzar jocs de coneixença i
activitats de coneixement de l’entorn.
Durant aquesta edició es seguirà treballant un document que ha d’establir
els drets fonamentals dels habitants
d’un municipi i els principis bàsics que

han de governar a les ciutats. També
es realitzarà tot el procés per escollir
una proposta fruit de les necessitats
i interessos dels infants d’aquesta
franja d’edat, així com propostes
d’activitats de cara a la propera Festa
Major.
Per altra banda, dos membres del
Consell –en Tomàs i la Laura- va
incorporar-se com representants del
Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya, constituït el 20
de novembre passat.

Pastorets tricentenaris

Segueixen combinant tradició i modernitat

Autora: Laura Ferrandis

Els Pastorets de la Garriga es
reinventen cada any i aquest Nadal mostraran què hagués passat
si Jesús hagués nascut l’any 1714.
Com sempre, combinaran tradició i modernitat en un conte que
mostrarà escenaris locals com la
Doma ja que la història d’aquest
any, picarà l’ullet constantment
als carrers, masies i boscos de la
Garriga per on, els més de 80 actors, es passejaran per explicar el

conte de Folch i Torras i la història
de Catalunya. En aquest sentit,
l’escenografia estarà formada per
un gran mural fet amb diferents
làmines dibuixades pels mateixos
membres de l’entitat Fem Pastorets.
Les actuacions es podran veure
els dies 25, 26 de desembre i 10
de gener a les 19 h i el dia 28 de
desembre a les 18 h al Teatre de la
Garriga-El Patronat.
7 El Garric

Nadal a l’EMM

L’Escola Municipal de Música
ha preparat una agenda plena
d’actes per aquest mes de desembre. Començarà el dia 4 amb
la projecció al cinema Alhambra
del documental “Conxita Badia no
existeix”, sobre la vida d’aquesta
famosa soprano i pianista. L’aula
de cant de l’EMM hi serà present
cantant unes cançons escrites per
la pròpia Badia. Diumenge 14,
les corals de Nivell Elemental de
l’EMM aniran a residències geriàtriques de la Garriga a cantar nadales. Una activitat que finalitzarà
a la plaça de l’Església amb una
cantada a les 13 h. Dimarts 16, a
l’auditori de l’EMM, les corals de
Preparatori 2 (nens i nenes de 6
a 8 anys) oferiran un concert de
nadales i altres peces que han treballat aquest primer trimestre. Allà
mateix, a les 7 de la tarda, es farà
un comiat al professor de l’Escola
Joan Figueres, que es jubila. Dimecres 17, a les 18.15 hores,
també a l’EMM, es farà un assaig
obert del grup de Nivell Elemental
(nens i nenes de 8 a 12 anys) de la
coral. I finalment el dissabte 20 es
farà una classe oberta, en la qual
alumnat de flauta de bec de l’EMM
i del Conservatori de Vic oferiran
un petit concert.
Novetats al PIP
El PIP de fusta i moble de l’EME
ja té Facebook (Pfi-Pip-FustaMoble-LaGarriga) amb l’objectiu
de ser una aparador del programa on es pugui trobar una mostra
dels treballs dels alumnes. També
vol servir per fer seguiment dels
projectes i per rebre comentaris
i opinions dels alumnes. Un dels
projectes que han fet l’alumnat
d’aquest programa municipal és
el d’una caseta de fusta per l’EBM
l’Ametller.
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Nou Punt d’Habitatge

Assessorarà sobre lloguer i hipoteca

Premi Palestra per l’ADF

Lloguer: Consells, ajuts, informació
a propietaris i llogaters, avalloguer.
Rehabilitació: ajuts i tràmits.
Temes hipotecaris: Guia d’actuació
per a les persones amb dificultats
per pagar la hipoteca de l’habitatge i
assessorament.
Informació sobre models alternatius d’accés i tinença d’habitatges.

L

’Ajuntament posarà en funcionament a partir del proper mes
de desembre un Punt d’Informació
d’Habitatge, que donarà assessorament a garriguencs i garriguenques. Així, per exemple, propietaris
i llogaters es podran informar sobre
els seus drets i deures i sobre quins
ajuts es poden aconseguir.
A través d’aquesta oficina també es
podran tramitar ajuts de rehabilitació i rebre assessorament sobre els
models alternatius d’accés i tinença
d’habitatges.
Les funcions d’aquest servei muni-

cipal és assessorar a les persones
amb dificultats per pagar la hipoteca de l’habitatge o les quotes de
lloguer. Els ciutadans rebran assessorament personalitzat, ja que
s’estudiarà cada cas i se’ls proposarà els passos a seguir, amb
l’objectiu que les persones afectades no perdin l’habitatge.
El Punt d’Informació d’Habitatge,
que tindrà un espai al web municipal, atendrà al públic els dilluns de
16.30 a 18.30 h, també amb cita
prèvia per telèfon o a l’adreça habitatge@ajlagarriga.cat.

L’ADF de Montseny-Congost,
formada pels municipis de La Garriga, Cànoves i Samalús, FigaróMontmany, L’Ametlla del Vallès
i Les Franqueses del Vallès, va
rebre el premi Palestra a la millor
organització el 22 de novembre
passat. El premi està dotat amb
4.800 euros.
Els
Premis
de
prevenció
d’incendis forestals de la Diputació de Barcelona, que es lliuren
des de 1997, pretenen reconèixer
públicament la feina que realitzen
durant tot l’any les agrupacions
de defensa forestal (ADF) amb el
suport dels ajuntaments.
Taller de teatre en família

15.000 euros per a ajuts socials

Llibres per a més de 300 infants del municipi

Els darrers anys, l’Ajuntament de
la Garriga ha ampliat els ajuts de
llibres i material escolar i de menjador per tal d’intentar que arribin
al màxim de nens i nenes. Per
aquest motiu la despesa d’aquest
2014 ha estat de 15.000 euros
que han permès que un total de
339 infants poguessin gaudir de
llibres i material escolar. L’ajut
consisteix en 35 € per als alumnes d’educació infantil i primària i
de 45 € per als alumnes d’ESO.

En situacions d’especial risc
d’exclusió social es proposa un
ajut de 60 € a educació infantil i
primària i de 80 € a secundària.
D’altra banda, des de l’Ajuntament
s’han donat ajuts de menjador
o complementat les beques de
menjador escolar que dóna el
Consell Comarcal del Vallès
Oriental. Per al curs 2014/2015
l’Ajuntament ha assumit la beca
de menjador d’un total de 52 infants.
8 El Garric

El proper 13 de desembre
l’Ajuntament organitza, de 17 a
19 h, el Taller de teatre en família
“Jugar fent teatre”. La sessió, que
anirà a càrrec de Joan Monells,
està pensada per enfortir la relació
pares/fills tot fent una activitat on
tots hi tenen un paper molt important i igualitari. A través del teatre
“s’aprendrà a conèixer d’una manera més sensorial i emocional els
diferents membres de la família en
un entorn diferent del que estem
acostumats al dia a dia”. Els interessats han d’apuntar-se a l’àrea
d’Educació o per correu electrònic
a scomas@ajlagarriga.cat.
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Últim taller del projecte Emergeix
Dóna suport a aturats majors de 40 anys

E

l proper 3 de desembre finalitzarà la primera edició del Projecte Emergeix “Construeix el teu
projecte professional” en el qual
persones majors de 40 anys que
busquen feina han rebut un suport
especialitzat. Aquesta formació,
que s’ha dividit en tallers grupals
i tutories individualitzades, els ha
permès obtenir estratègies per millorar la recerca de feina i augmentar les competències clau. En els

tallers grupals s’han treballat continguts com el d’identificar el propi
capital de competències (competències fortes i àrees de millora),
com l’elaboració del currículum per
competències o com el de preparar un procés de selecció amb èxit.
Pel que fa a les tutories, han servit
per reforçat tots els continguts treballats en els tallers, així com per
fer-ne un seguiment personalitzat.
En aquesta edició hi han participat
15 persones, d’edats compreses
entre els 40 i 57 anys, que majoritàriament, estan fora del mercat
de treball com a conseqüència
d’acomiadaments i d’expedients de
regulació.
Per participar-hi, les persones interessades, que han d’estar inscrites
al Servei Local d’Ocupació, poden
demanar informació a l’àrea de
Promoció Econòmica.
Aquest és un dels projectes que
realitza l’Ajuntament, amb el suport
de la Diputació de Barcelona, per
millorar l’ocupabilitat de les persones que es troben en situació
d’atur.

Cloenda del programa

El 28 i 29 d’octubre passat es van
realitzar unes jornades formatives de suport a l’emprenedoria
que van servir de cloenda del
programa de suport a aquest
sector professional. A més de
donar eines als més de 200 participants, les diferents sessions
del programa han permès crear
una xarxa de contactes entre els
assistents. Aquestes jornades i
tota la programació anual, formen part del projecte Catalunya Emprèn”, en el qual formem
part de manera conjunta els
ajuntaments de la Garriga, les
Franqueses, Figaró, l’Ametlla,
Canovelles i Tagamanent. Les
jornades també han servit per
donar a conèixer el “Servei
d’Emprenedoria” i l’”Emprèn
Jove”, els serveis de suport a
les persones emprenedores de
l’Ajuntament de la Garriga.
El butlletí, a casa

El projecte Apropa’t, un exemple

Es presenta a unes jornades de la Diputació

El projecte Apropa’t de l’Ajuntament
de la Garriga va ser un dels escollits per presentar-se a les jornades
de cloenda dels Cercles de Comparació municipals del Serveis locals d’Ocupació que organitza la
Diputació de Barcelona. Aquestes
jornades es van crear per promoure les bones pràctiques que
permetin millorar en la gestió i els
procediments entre serveis locals
d’ocupació.

El projecte garriguenc, que va estar
presentat per la tècnica de promoció econòmica, Núria Calls i una de
les participants del projecte, la Judit
Checa, va ser escollit com a un dels
més ben valorats dels 34 presentats
pels diferents serveis locals participants. El treball s’ha publicat en el
recull de bones pràctiques 2013 que
elabora l’Àrea de Mercat de Treball
de la Diputació de Barcelona.
Fins ara, l’Apropa’t ha definit tres
perfils professionals (el de cambrer
de sala, el venedor al detall i el treballador sociosanitari) amb professionals en actiu de les empreses de
la Garriga per tal de tenir un material editat que serveix per orientar a
les persones en recerca i a les empreses per seleccionar personal.
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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.
Butlletí digital

Vols estar al dia? apunta’t al butlletí digital del web municipal (www.
lagarriga.cat) i rebràs cada setmana informació del municipi i
l’agenda al teu correu electrònic.
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Notícies

Rècord de públic al Centre de Visitants

Nous volums de la Garriga

Hi han passat més de 1300 persones

E

l Centre de Visitants va iniciar una
nova etapa el passat mes de març
de la mà de l’empresa Arkpadoc scp i
Aura Didàctica, que en va assumir la
gestió. Fruit de les noves dinàmiques i
de les diferents activitats que han programat, a l’equipament municipal han
superat, en aquests nous mesos, els
1300 visitants.
Entre les novetats que hi han introduït,
destaquen els tallers i activitats combinades que es van fer, per exemple,
durant les Jornades Modernistes, la
Festa Major o el Tricentenari i que
han permès conèixer d’una manera
didàctica el patrimoni històric i natural
del municipi.
A més, des del passat setembre, el
Centre és també punt d’informació

del Parc Natural del Montseny, essent reconeguda d’aquesta manera,
l’entrada a aquest espai natural a través de la Garriga.
Per altra banda, més de 500 persones
han volgut gaudir del patrimoni garriguenc mitjançant les visites guiades
fixes mensuals o concertant itineraris
per part de grups o escolars. Des del
passat mes de novembre, se n’ha inclòs una de nova que permet descobrir l’espai patrimonial de la Doma.
El Centre de Visitants està obert (de
novembre a març) dissabtes, diumenges i festius de 10h a 14h. Però podeu
obtenir informació a www.visitalagarriga.cat, info@visitalagarriga.cat, als
telèfon 93.113.70.31 / 610.47.78.23 i
al twitter @cdvlagarriga.

El proper 13 de desembre a les 18
h, es presentaran a la Biblioteca
Núria Albó els volums 5 i 6 de la
col·lecció La Garriga Dia a Dia. Escrits per Albert Benzekry i Fortuny,
recorren la vida del municipi des
de l’any 1956 fins el 1979 a través
de textos i imatges. A la presentació hi intervindran els historiadors
Jordi Llimargas i Joan Garriga. El
llibre està editat per l’Associació la
Garriga Secreta amb el suport de
la Fundació Maurí i l’Ajuntament
de la Garriga. Estarà a la venda
a les llibreries. Els subscriptors el
podran recollir a la Fundació Maurí entre el 15 i el 21 de desembre
d’11 a 13h i de 17 a 19h.

Anècdotes històriques de la Garriga
Sabies que fa més de 700 anys, a Santa Maria del Camí hi havia un hostal?
Sabies que va desaparèixer per una lluita d’interessos econòmics entre senyors feudals i l’Església?

En podreu trobar més al llibre “Història de la Garriga. Dels primers assentaments humans a segle XXI” que sortirà a la
venda a principis de 2015.

Vaques pasturant davant la
capella de Santa Maria del
Camí l’any 1931.
Foto: Antoni Gallardo Garriga,
Fons Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya,
Centre de Documentació Històrica de la Garriga.

Cap a l’any 1290, Saura de Guardiola va entrar a servir a la capella de Santa Maria del Camí com
a donada (dona laica dedicada al

servei de l’Església). Com a dot, va
portar amb ella bestiar menut, un parell de bous amb les corresponents
arades, parament de la casa i 17 llits
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destinats a l’hospital, parada i
fonda que hi havia al costat de la
capella, arran del camí ral de Vic
a Barcelona.
Molt freqüentat pels passavolants
del camí ral, principalment mercaders, així com per la gent de la
Garriga, aquest establiment va ser
finalment desplaçat per l’hospital
que explotava l’aigua termal a
l’actual Placeta de Santa Isabel.
Va desaparèixer després d’una
lluita aferrissada pels beneficis
comercials entre la família de senyors feudals protectora de Santa
Maria del Camí, i la Pia Almoina
de Barcelona, propietària de la rodalia de l’aigua termal.
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La Garriga vota si-si el 9N

Inscripció al cens electoral

Jornada de civisme i participació

P

rop de 7000 persones van votar
durant la jornada participativa del
9N a la Garriga. Del total de participants (6870), un 87.42 % van votar
si-si (6006), un 6.98% si-no (480),
una 0.82% si-blanc (57), un 2.38%
no (164), un 0.36% en blanc (25) i un
2% d’altres (138). Els centres de participació van ser l’institut Blancafort i
l’institut Vil·la Romana.
Des de l’Ajuntament es va agrair la
tasca de voluntaris i entitats i el civisme demostrat per garriguencs i
garriguenques durant la jornada. Per

aquest motiu, durant el Ple municipal
del passat 19 de novembre, 16 dels
17 regidors van aprovar una moció on
s’agraïa la feina del voluntariat, es reconeixia el procés participatiu del 9N
i es demanava la dimissió de la delegada del govern de l’estat a Catalunya, senyora Llanos de Luna.
Prèviament, els representants dels
partits favorables a la consulta van fer
un acte unitari, el 6 de novembre passat, per tal de mostrar el seu suport
al procés i demanar públicament “que
ens permetin el dret a participar”.

L’Oficina del Cens Electoral ha
obert el termini perquè la ciutadania major de 18 anys i d’altres
nacionalitats pugui inscriure’s al
cens electoral per tal d’exercir
el dret a vot a les eleccions municipals del proper 24 de maig
de 2015. Per a la inscripció en
el Cens Electoral dels nacionals d’altres països de la Unió
Europea residents a Espanya
és necessari emplenar una declaració formal abans del 30
de desembre de 2014 per tal
que tingui efecte per als comicis municipals de 2015. D’altra
banda, els ciutadans residents
nacionals de països amb acords
poden sol·licitar la inscripció
en el cens electoral entre l’1
de desembre de 2014 i el 15
de gener de 2015. Per a més
informació podeu consultar el
web municipal (www.lagarriga.
cat) i l’apartat del cens electoral
del web de l’Instituto Nacional
de Estadística: https://sede.ine.
gob.es/cere.
Fi del projecte de reasfaltat

S’aprova la nova ordenança de sorolls
El mapa acústic determina zones de sensibilitat

El Ple municipal va aprovar, el 19 de
novembre passat, la nova ordenança
de sorolls i vibracions. D’aquesta manera es disposa d’instruments jurídics
i tècnics concrets per tal de donar una
resposta adequada a les inquietuds
dels ciutadans i les ciutadanes vers
la contaminació acústica. En aquest
sentit l’ordenança marca una normativa específica en, per exemple,
activitats a l’aire lliure o en la càrrega
i descàrrega de mercaderies. També
té en compte els requisits que han de

tenir les construccions, la possibilitat
de molèsties sonores entre veïns o
el nivell d’emissions acústiques dels
vehicles de motor.
Aquest tipus d’ordenances s’elaboren
per protegir la salut dels ciutadans i el
medi ambient ja que s’ha comprovat
que el soroll incideix, com qualsevol
agent contaminant, en la qualitat de
vida de les persones i, a més, pot
provocar efectes nocius en la salut i
en el comportament, tant individuals
com socials. A més, l’ordenança
inclou en un dels seus annexos el
mapa de capacitat acústica, realitzat
amb la col·laboració de la Diputació
de Barcelona, que estableix les zones de sensibilitat i s’ha desenvolupat segons el Decret 176/2009.
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Tal i com estava previst a finals de
novembre es va acabar el projecte que reasfaltava una desena de
carrers del municipi: carrer can Xic
Corder i Passatge Dachs, Pere
Fuster, Sant Francesc, Figueral,
Ramon Pasqual, Miquel Porter i
Moix, Ceràmica i Passeig.
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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

PRESSUPOST 2015
El pressupost municipal marca sempre una línia i
política a seguir en els propers 12 mesos. Darrera
els números freds i fins i tot difícils de llegir, hi
ha polítiques i accions concretes que anem veient
cada dia: arranjament de carrers, il·luminació pública, manteniment de les escoles, la festa major,
el teatre i tantes d’altres.
El proper 17 de desembre se celebrarà el ple
municipal en el que l’equip de govern portarem la
proposta de pressupostos per a l’exercici 2015.
Prèviament, el mes de novembre els partits de
l’oposició disposaran de l’avantprojecte de pressupost a proposta nostra i el dia 2 de desembre es
farà la presentació a la ciutadania, per obrir conjuntament el procés participatiu engegat aquesta
legislatura.
Sabem que aquest any, essent un any electoral, algú pot fer lectures del pressupost fent que
aquest sigui avaluat com de política electoralista.
Nosaltres tenim clar que no és així. Som conscients que els pressupostos s’aproven any rere
any, però no podem desvincular aquests pressupostos de la manera en que hem anat treballant
els de tota la legislatura. Per tant, per aquest 2015
volem seguir mantenint els eixos fonamentals que
han regit tota aquesta legislatura: polítiques socials de suport a les persones, promoció econòmica i polítiques d’ocupació, i territori i sostenibilitat (manteniment i desenvolupament).
Hem destinat molts recursos econòmics del suport de les famílies i entitats socials: habitatges
socials, beques menjador, rebost de Càrites, ajuts
directes a les famílies, beques de llibres, locals
per a entitats (El Far, Dofins), tarifació social, etc...
Un esforç que creiem que val la pena donar-ne
continuïtat perquè ens hi va l’equilibri i la immersió
social. I a més, és just que així sia. L’Acció Social
ha estat i seguirà essent la nostra prioritat durant
tota la legislatura.
A través dels plans d’ocupació haurem donat feina
a més de 60 persones al llarg de la legislatura,
que han fet una tasca extraordinària en la millora
del poble (pintura, carrosses de Reis, arranjament
de carrers, tasques de manteniment, informàtica,
administració...). Juntament amb totes les accions
de formació i suport a emprenedors, suport al comerç i la cultura, com la Nit d’aparadors, Fira de
la Botifarra, Fira d’Entitats, etc... hem contribuït a
acostar el poble als seus ciutadans.
El manteniment dels nostres carrers, la millora de
l’accessibilitat de la via pública en diferents carrers del nostre municipi, el reasfaltat, l’enllumenat
públic, les voreres, la senyalització del municipi, la
millora de la recollida selectiva, accions encaminades a per fer del nostre un poble més amable
a tothom.
I tot plegat ho hem fet amb un clima d’entesa amb
el nostre soci de govern, Acord. L’estabilitat política en un entorn tan convuls com el que vivim és
un valor molt important.
Us desitgem que passeu unes Bones Festes, un
Bon Nadal i els nostres millors desitjos pel 2015!

Ordenar passat i present
Des de fa pràcticament un any i mig,
quatre historiadors garriguencs –Arnau
Garcia, Jaume Oliver, Jordi Llimargas i
Elisenda Barbé– van rebre l’encàrrec,
per part de l’àrea de Patrimoni de
l’Ajuntament de la Garriga, d’escriure
una nova història de la Garriga que actualitzés els tres volums de Josep Maurí, apareguts els anys cinquanta.
Creiem que ordenar el passat i promoure polítiques públiques que ajudin a ordenar-nos aquest patrimoni immaterial
que és la memòria col·lectiva, és una
tasca que no podem defugir, especialment en uns moments històrics que ens
demanen tenir clar d’on venim. Tan important és poder tenir un paisatge urbà
ordenat, net i, si cal, asfaltat, com tenir
ordenat allò que aquest paisatge ens
explica de nosaltres a través dels segles
i la gent que l’han poblat.
Per això, ara que els treballs del llibre
s’estan enllestint –queda la tasca feixuga de corregir i maquetar 500 pàgines–,
s’ha programat un cicle de xerrades
amb els autors per tal que ens avancin
algunes de les conclusions. Cada divendres, fins el 12 de desembre, can Raspall acull una sessió.

A SI donem suport a la creació d’una llista de país com a full de ruta després del
9-N. Apostem per una candidatura única que tingui per objectiu la Declaració
d’Independència (DUI), tal com hem defensat sempre des de la nostra fundació
al 2010.
Aquest és doncs, un bon punt de partida
per assolir l’estat català independent en
els propers mesos i valorem molt positivament la inclusió de la societat civil, els
partits polítics i els experts i professionals
en tot aquest procés. La unió fa la força,
i aquesta regeix en el poble català representat per tots ells.
La Declaració d’Independència ha de ser
viable i el més ràpida possible. Per això,
des de SI estem disposats a iniciar les
converses necessàries amb tots aquells
partits i membres de la societat sensibles
a aquest tipus de candidatura.
Esperem que tothom estigui a l’alçada
del moment i de les circumstàncies. Ara,
és l’hora de declarar la independència!
Junts, units, en una sola veu, tenim la llibertat del nostre poble a tocar!

La Garriga, a dia d’avui, té en el seu patrimoni natural i històric –físic i immaterial– el principal actiu turístic, però no
podem dir, de moment, que siguem un
poble turístic o un destí turístic. Serem
el que vulguem, és clar, però hem de ser
capaços de construir, mantenir i esperonar la xarxa mínima que ens permeti rendibilitzar econòmicament i social
aquest actiu. L’externalització de serveis del Centre de Visitants (www.visitalagarriga.com) també respon a aquest
principi, i fins la cessió que el Bisbat de
Terrassa ha fet per vint anys del conjunt
de la Doma, sense el qual és impossible
explicar i entendre la Garriga. Sense les
aliances i les complicitats (de qualsevol
ordre) mínimament exigibles, no serà
possible treure’n el rendiment que tots
desitgem. El gènere i les eines ja les
tenim.
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Àlex Valiente
Carlos Martín

Israel Molinero
Martí Porter

Un final previst de legislatura

Violència masclista

Ha estat poca l’activitat que s’ha vist
durant els 3 anys i mig de legislatura
d’aquest equip de govern. Un Govern
Municipal que ha estat més preocupat
per gestions d’altres aspectes més nacionals, que no per fer una gestió municipal correcte. Ara, comença el final
de legislatura i amb ell comencen les
preses per a fer inauguracions dins
del termini que et permeten, el mateix
model que va implantar CiU en d’altres
legislatures.

Al darrer Ple municipal es va aprovar per
unanimitat un manifest contra la violència de gènere. ICV hi vam votar favorablement perquè hi estem d’acord en el
seu conjunt, però vam voler matisar el
nostre vot: al manifest s’hi diu: “Avui, al
nostre país, disposem del coneixement
i dels instruments adients per avançar
en la lluita contra la violència masclista,
disposem dels elements necessaris per
construir una base sòlida que ens permeti dones respostes integrals i de manera coordinada a les diferents problemàtiques que es deriven d’una situació
de violència cap a les dones, cap a totes
les dones (...)”.

Ara comencen a asfaltar carrers, a inaugurar Centres de Dia, a fer propostes electorals per a acomplir durant la
propera legislatura, utilitzant les eines
d’estar a un equip de govern amb dedicació plena.
Aquest és el model que volen tenir ells,
com si fos una peli. Iniciar amb un cap,
molt prometedor, durant el nus, deixar
que les coses transcendeixin per la mateixa inèrcia i fer un desenllaç treballat.
Durant tres anys i mig, les inversions
no han proliferat a la Garriga. Durant
la legislatura no han atès a demandes
d’algunes entitats i d’alguns veïns, per
a començar a atendre-les ara i agafant
compromís per complir-les en el cas
que tornin a governar.
Nosaltres preferim una aposta, per
treballar durant tota la legislatura, atenent a les demandes de qualsevol garriguenc o garriguenca. Aquesta és la
nostra filosofia, la que proposem per la
propera legislatura; que no hi hagi, ni
cap, ni nus, ni desenllaç i que tota la
peli sigui ben interessant.
Aprofitem l’avinentesa per a desitjarvos unes bones festes nadalenques i
un bon inici d’any!

Nosaltres pensem que no és així. Creiem
que les institucions no han arribat mai a
afrontar amb prou valentia un tema que
afecta, potencialment, al 50% de la humanitat; també a Catalunya. Creiem que
els darrers anys, com a conseqüència
de les nefastes polítiques de retallades
en tots els àmbits, hem anat cap enrere.
Creiem que el dogma de l’austeritat, que
agredeix al sistema educatiu, a la sanitat, a la justícia, als serveis socials, es
tradueix en més desprotecció cap a les
dones. Creiem que s’ha deixat d’invertir
en temes cabdals d’assistència a les víctimes, de prevenció a les aules, de conscienciació pública. Creiem que la catastròfica situació econòmica i laboral a les
llars, volguda i imposada per les elits, ha
complicat encara més l’emancipació real
de moltes dones.
En definitiva, tot i compartir bona part del
manifest esmentat, entenem que les administracions públiques no poden caure
en el cofoisme de creure que “disposem
dels instruments adients” ni dels “elements necessaris” en la lluita contra la
violència masclista. Han de canviar radicalment les mentalitats més agressivament patriarcals, i les institucions han de
jugar un paper molt més determinant en
l’eradicació d’una xacra intolerable que
afecta a les nostres àvies, mares, dones,
germanes, filles, amigues i veïnes; hem
de ser proactius, no donar per encarrilada una lluita que mai hem guanyat com
a espècie, i posar-hi, de veritat, tots els
mitjans, les ganes, l’amor i el mínim sentit de la justícia necessaris.
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Después de un día triste, nublado y lluvioso llamado 9-N , que ya ha pasado. Podemos hablar de otras cosas. Después de
malgastar diez millones de euros en ese
proceso, que se podían haber gastado en
otras cosas, se ha de iniciar una nueva
etapa donde se marquen las prioridades y
dejar la política de la ciencia ficción.
Que la mayoría de los catalanes está en
disposición de superar el debate independentista ,porque así lo desean muchos
más catalanes que no se manifiestan públicamente. Tenemos que pasar página,
salir del mono tema y del discurso independentista. Que se recupere la iniciativa
política en Cataluña, el diálogo y basta
de mentiras y de falsas esperanzas a la
gente.
Mal iríamos si los fiscales hicieran de políticos y los políticos de fiscales- O SEA,
apaga y vámonos.
Dejando a un lado las consecuencias jurídicas que pudieran resultar y que hemos
asistido a un fracaso del proyecto independentista hubo mucha gente que participaron y que lo hicieron de buena fe.
También decir a algunos independentistas que tratan de no sentirse cómodos en
España, algún mérito habremos tenido al
convertir este rincón de Europa en un país
importante, de proyección global que muchos desearían; un país que pertenece a
todos y que nadie va a arrebatar a tantos
millones de catalanes. España es la casa
de todos y entre todos la debemos cuidar
y conservar.
Desde el Partido Popular se defiende una
Cataluña plural , la de los 7,5 millones de
catalanes que van mucho más allá de la
Cataluña independentista que quiere trasladar el Presidente de la Generalitat. Y
recordar que el futuro de Cataluña pasa
por España , que hemos de respetar la
Constitución y que las leyes son para todos iguales.
Señores de CIU, de ERC y los que se
apuntaron al carro dejen de dar falsas esperanzas y de manipular la verdad.
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l’Agenda
Dimarts, 2 de desembre

a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga
el Patronat
Cicle de Musica “Els tres catorzes”. “1914. Música catalana a París”. Ponent: Josep-Maria Roger.
Entrada amb Invitació o Inscripció
prèvia a Can Raspall
Organitza: l’Aula de la Universitat a l’Abast
de la FUMH

Dimecres, 3 de desembre

a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Story Time: “Happy Christmas,
Spot!”
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 20 h, al Taller de la Conxa - Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella
El nou teatre suec. Lectura dramatitzada de l’obra “El 20 de novembre” de Lars Norén, per l’actor
Albert Prat, actor de teatre i de televisió. Entrada gratuïta.
Organitza: Fundació Fornells-Pla i
Conxa Sisquella
Col·labora: Ajuntament de la Garriga

Dijous, 4 de desembre

a les 21 h, al Cinema Alhambra
Actuació de l’aula de cant de
l’Escola Municipal de Música amb
motiu de la presentació del documental “Conxita Badia no existeix”
Organitza: Cinema Alhambra i Escola Municipal de Música

a la Biblioteca Núria Albó
English at the Library: “Margaret
Thatcher and the limits of the state”
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres, 5 de desembre

a les 9.30 h, Can Ramos
Conferència “La FUMH t’orienta
en la recerca de finançament”, a
càrrec de Jordi Salayet. Entrada
gratuïta prèvia inscripció.
Organitza: Aula d’Empreses de la FUMH

a les 20 h, a Can Raspall
Xerrades sobre temes garriguencs:
la Garriga, 1700 a càrrec de Jordi
Llimargas
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 19.30 h, a la Bibliotecaci del Moble per iniciar la pujada a l’ermita
Inauguració de l’exposició de Manel Muntaner
Organitza: Ajuntament de la Garriga

6, 7 i 8 de desembre

de 9 a 20 h, al camp municipal
d’esports
Torneig de futbol Golden Cupdia.
Organitza: Eventually Sport and Events, sl

Dissabte, 6 de desembre

a les 10 h, al Centre de Visitants de la
Garriga (Ctra. Nova, 46)
Itinerari guiat: “La Doma. El tresor
medieval de la Garriga”
Inscripció
prèvia:
info@visitalagarriga.cat o trucant al
93.113.70.31/610.47.78. 23.
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

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 17.30 h, a la plaça de l’Església
Festa de la Llum
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 23h, a la sala Kuatr4
Concert per la diversitat a càrrec
del grup de rockabilly: Boppin
Shakers. Preu: 3€.
Organitza: Projecte Mexcla’t

Dimarts, 9 de desembre

a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga
el Patronat
Cicle de Música “Els tres catorzes”.
“La gran òpera de 1814: Fidelio,
l’única òpera de Beethoven. Crida
a la dignitat i a la llibertat humanes”. Ponent: Alba Ballús. Entrada
amb invitació o inscripció prèvia a
Can Raspall
Organitza: l’Aula de la Universitat a l’Abast
de la FUMH

Divendres, 12 de desembre

a les 16.30 h, a l’escola Puiggraciós
Fira de Santa Llúcia oberta a
tothom
Organitza: escola Puiggraciós

de 16 a 21 h, al Centre de Salut
Campanya de donació de sang
Organitza: Banc de Sang i Teixits

a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del Conte: “Contes a la vora
del foc”
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 20 h, a Can Raspall
Xerrades sobre temes garriguencs:
La Garriga: de poble rural a vila
metropolitana a càrrec d’Elisenda
Barbé.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

14 El Garric

Dissabte, 13 de desembre

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

a les 10.30 h,a la Biblioteca Núria
Albó
Taller de Nadal: preparació, monitoratge i material inclòs
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 12 h, darrera l’Estació de la
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

de les 17 h a les 19 h, a l’Auditori
Taller de Teatre en família “Jugar fent teatre” a càrrec de Joan
Monells. Inscripcions a l’àrea
d’Ensenyament
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Presentació dels llibre La Garriga
Dia a dia (1959-1979) d’Albert Benzekry
Organitza: Ajuntament de la Garriga, Associació la Garriga Secreta i Fundació Maurí

Diumenge, 14 de desembre

de 9 a 20 h, a la plaça de l’Església
Fira del Regal de Nadal
Organitza: ASIC, Agrupació de Serveis i
Comerciants de la Garriga i Ajuntament la
Garriga

de les 11 a les 12.30 h, a les residències geriàtriques de La Garriga; a les
13 h, a la plaça de l’Església
Concert de Nadales, corals de Nivell Elemental
Organitza: Escola Municipal Música

Del 15 al 24 de desembre

de 16 a 19 h, a la plaça Can Dachs
Parc de jocs
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dimarts, 16 de desembre

a les 17.45 h, a l’Auditori
Concert Corals Preparatori 2, assaig obert Coral Nivell Elemental i
comiat de Joan Figueres
Organitza: Escola Municipal Música
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Organitza: l’Aula de la Universitat a l’Abast
de la FUMH

a les 18.15 h, Auditori de l’EMM
Concert-Assaig obert Coral Nivell
Elemental
Organitza: Escola Municipal Música

Dimecres, 17 de desembre

a la Biblioteca Núria Albó
Presentació del darrer llibre “Fer
de mestre”, de Jordi Sedó a càrrec
de Salvador Cardús
Organitza: editorial Malhivern

a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria
Albó
Club de Lectura: El país de las últimas cosas, de Paul Auster
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dijous, 18 de desembre

a les 18 h, Auditori de l’EMM
Concert de piano “Tecles de Nadal”
Organitza: Escola Municipal Música

Divendres, 19 de desembre

a les 20 h, a la sala Kuatr4
Discojove final de curs Instis a càrrec dels dj’s del Casal de Joves
Organitza: Casal de Joves

Dissabte, 20 de desembre

de 9 a 23 h, al poliesportiu de Can
Violí
Torneig de futbol bombolla.
Organitza: Associació Garoso Festivals

de 9 a 20 h, a la plaça Can Dachs
Fira alternativa
Organitza: Aliment Art-10 i Ajuntament de la
Garriga

de 9 a 14h, a la plaça de l’església
Sorteig del mercat
Organitza: Ajuntament i comissió del mercat

a les 19 h, a l’Auditori de l’EMM
Concert de flautes de bec, alumnes
del Conservatori de Voc i l’EMM La
Garriga

Diumenge, 21 de desembre
a les 8 h, a Can Queló
XXXVII Marxa de regularitat

Organitza: Centre Excursionista Garriguenc

durant tot el dia al C/ Negociant
Fira de Nadal del barri de Dalt
Organitza: Associació de veïns i comerciants
del barri de Dalt

d’11 a 13 h, a Can Ramos.
Concert de Nadal. Entrada lliure

a les 11h, davant del casal de Rosanes
Itinerari guiat: “Camp d’Aviació de
Rosanes”. 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 18 h, al Teatre de la Garriga-El
Patronat
Els Pastorets

Organitza: Aula de Música Moderna i Tradicional de la FUMH

Organitza: Associació Fem Pastorets i Ajuntament de la Garriga

De 16 a 21 h, al poliesportiu de Can
Noguera
Classe oberta de ball. Donatiu solidari per l’associació Els Dofins i
pels malalts de galactosèmia:
2 euros

29 i 30 de desembre

Organitzat: Club de ball Esportiu

Dimecres, 31 de desembre

de 18 a 21 h, a la sala polivalent del
Teatre de la Garriga-El Patronat
Jam session-improvització. Una
trobada-diàleg de músics i moviment per a tota persona interessada
en participar-hi.

de 16 a 19 h, a la plaça de Can Dachs
Parc Motoelèctric Infantil
Organitza: Marc Guasch

a partir de les 11h, a la plaça de Can
Dachs
Cap d’any infantil: discomòbil d’en
Pep Callau
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Organitza: associació “Relats de l’Alzina”Elena Castelar Garriga

a les 18 h, a la plaça de l’Església
V Cursa Sant Silvestre

Dilluns, 22 de desembre

Organitza: Club d’atletisme les Tortugues de
la Garriga

Organitza: Escola Municipal Música

després de la mitja nit, al pavelló de
Can Noguera
Revetlla de Cap d’any amb Tapeo
Sound System i Dj Discmusic

a les 19 h, a l’Auditori de l’EMM
Concert d’instruments de vent
“Vents de Nadal”

Dimarts, 23 de desembre

Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 18.30 h, a l’Auditori de l’EMM
Concert d’instruments de corda
“Dóna corda al Nadal”

Divendres, 2 de gener

Organitza: Escola Municipal Música

Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dijous, 25 de desembre

a les 19 h, al Teatre de la Garriga
Els Pastorets
Organitza: Associació Fem Pastorets i Ajuntament de la Garriga

Divendres, 26 de desembre

a les 19 h, al Teatre de la Garriga
Els Pastorets
Organitza: Associació Fem Pastorets i Ajuntament de la Garriga

Dissabte, 27 de desembre

a les 21 h, a l’Església Parroquial
Concert de Nadal: “Les dotze van
sonant”, nadales d’arreu del món.

a les 12 h, a la Sala Municipal d’Art i
Exposicions
Inauguració de l’exposició. “Final
de la rehabilitació i reformes de
L’Escola Tendafel (nord del Marroc)”

Organitza: Escolania Parroquial St. Esteve

Organitza: Asilah

Organitza: Escola Municipal Música

Diumenge, 28 de desembre

15 El Garric

a les 17h, al bosc de Malhivern
Arribada del Mag Garriviu

2, 3 i 4 de gener

de 17 a 20 h, a la plaça Can Dachs
Campament Reial, activitats infantils i taller de fanalets
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dilluns, 5 de gener

a les 18 h, des del Teatre de la Garriga
Cavalcada de Reis. Recorregut per
diferents carrers del poble fins a la
plaça de l’Església
Organitza: Ajuntament de la Garriga
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El Garric no es fa responsable dels possibles canvis en aquesta agenda

a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga
el Patronat
Cicle de Musica “Els tres catorzes”. El so de l’Europa de 1714.
Comença la fi del barroc”. Ponent:
Joan Vives. Entrada amb Invitació
o Inscripció prèvia a Can Raspall

l’Entrevista
EULÀLIA DOMÈNECH, directora de cinema
Es projectarà el seu documental “Conxita Badia no existeix” el dia 4 de desembre a l’Alhambra

“Quan Conxita Badia cantava, deixava d’existir com a dona per convertir-se en emoció musical”
Eulàlia Domènech (la Jonquera, 1978), besnéta de
Conxita Badia, va començar a buscar informació
de la seva besàvia, per motivacions familiars, però
mica en mica, va descobrir que “va ser una artistassa, una marassa, una donassa, que vivia en el
món de la música, allà on les coses materials no
tenen cap importància i on només compta el cor. Ja
és això la música, sentir. I ja és això el que ella era:
música.”
Conxita Badia va ser una musa per a molts dels músics i poetes amb qui col·laborar com Enric Granados, Pau Casals, Amadeu Vives i Manuel de Falla
entre d’altres, i mestra, de Montserrat Caballé.
Per què vas posar-li aquest títol al documental?
El títol vol fer visible allò que fins ara era invisible pel gran públic.
Vol ser un crit, una reivindicació per fer-la existir de nou però
també té uns altres significats. D’una banda, quan buscava filmacions, sent algú tan important a la seva època, vaig adonarme que a la gran majoria d’arxius fílmics no tenien res. Això em
va portar a pensar que si ens havíem de fiar dels arxius fílmics,
podies arribar a pensar que no havia existit. I l’últim significat del
títol, és que quan cantava s’esfumava, deixava d’existir la dona
per convertir-se en emoció musical; era la dona feta música.

que es feien concerts no es pot comparar ni de lluny amb el
que hi havia hagut abans de la guerra. Era l’exili interior, que
en deien.

Qui va ser Conxita Badia?
Conxita Badia va ser una persona extraordinària que marcà a
músics, poetes, deixebles i tot aquell que la coneixia. Només cal
llegir algunes de les coses que diuen d’ella grans personatges
del seu temps com Pau Casals (“tot el que he escrit per a veu
de soprano ha sigut escrit pensant en tu. Tot, doncs, et pertany”)
o la seva deixebla Montserrat Caballé (Era única. Tots els monuments que se li fessin serien pocs i si jo serveixo per deixar
empremta, la que haig de deixar és la d’ella”).

I pel fet de ser dona?
També. Pel fet que era dona (la memòria de les dones és generalment més ignorada que la dels homes), pel fet que fou
una marassa (ella havia declinat fer certes gires internacionals pel fet que significava estar lluny de les seves filles, cosa
que no podia suportar) i pel fet de no dedicar-se a l’òpera,
sinó al lieder, la cançó poètica (un gènere menys conegut).

Es va relacionar amb els millors música de l’època de la qual
en va ser deixeble i musa. Quina relació professional va establir amb ells?
Va establir-hi una relació d’amistat i d’estímul musical, afavorint
tota mena de creació. Ella es delia per cantar i encomanava als
altres l’alegria del cant. Per això va ser musa de tants.
Què és el que més t’ha sorprès d’ella?
Jo sabia que era una gran cantant però el que m’ha sorprès més
és la seva actitud vital. Senzillament, vivia en el món de la música
i era feliç vivint en aquest món. Fins i tot quan parlava se li escapava un aire musical a la frase. Em va sorprendre molt una filmació que surt en el documental, que per mi és cabdal per acabar
de lligar el retrat que t’has anat fent d’ella al llarg de la pel·lícula:
se la veu responent una entrevista mentre no pot deixar de tocar
el piano i en què cada resposta va acompanyada d’una música
improvisada segons el sentiment de la resposta. És aquí on tot
el que t’han dit d’ella prèn sentit, on et dius “ara ho entenc tot”.
Impressionant.
Com va influenciar en ella la guerra civil?
La va marcar totalment. A ella i a tothom. En el seu cas, va marxar
a l’exili, va perdre amics i va tornar a Catalunya 10 anys després.
Evidentment, quan va tornar, la guerra havia acabat però el franquisme no afavoria un ambient de creació lliure. Si bé és cert

Què creus que l’ha invisibilitzat?
Jo crec que són molts els motius pels quals ha quedat invisible pel gran públic. S’ha de dir que, en el sector de la música
culta, la seva figura és recordada i venerada. No obstant, el
gran públic la desconeix. Desconeixement que ve per la guerra i pel franquisme.

Per què creus important recuperar la seva feina i la de
altres dones d’aquella època?
És un exemple de vida, de compromís amb un mateix, que
pot inspirar encara avui. A mi m’ha inspirat. Penso que recuperar la feina i la memòria de persones que inspiren, siguin
homes o dones, és necessari per ser millors persones.
Quines altres iniciatives s’estan portant a terme per recuperar la seva memòria?
A banda del documental, s’ha reeditat el disc “Homenatge a
Granados”, en què ella canta. També s’ha habilitat una web
dedicada a ella (www.conxitabadia.cat). I també s’han dut a
terme dues iniciatives molt interessants, impulsades per dues
cantants: el curs internacional de cant amb orquestra Conxita
Badia, que es fa anualment a Terrassa, i el concurs internacional de cant en memòria de Conxita Badia, que s’ha fet enguany a Sant Petersburg.
Durant la sessió de la Garriga, a més del documental
s’han organitzat altres activitat. Quines són?
La sessió de la Garriga serà molt emocionant. Segur. A banda
de projectar la pel·lícula (en què per cert hi ha col·laborat
la garriguenca Meritxell Soler), farem un col·loqui posterior
en què intervindrem la meva àvia (filla de Conxita Badia), jo
mateixa, i el públic. També hi ha una sorpresa preparada que
em fa molta il·lusió però que no puc explicar. Haureu de venir
per viure-ho.

