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E n  p o r t a d a

Opinió dels grups polítics:

CIU: “Des de CIU estem segurs que amb el portal de transparència obrim una nova manera d’entendre les rela-
cions entre la ciutadania i les administracions, que permetrà als garriguencs i garriguenques participar  activament 
de l’actuació del seu ajuntament i de la presa de decisions.”
Acord: “Encoratgem tots els ciutadans a conèixer la nostra realitat fent ús del portal de transparència, perquè sen-
se cap mena de dubte és l’eina que ens ha de permetre iniciar una nova relació entre l’ajuntament, la ciutadania i 
tota la informació que generem. Avancem cap a un govern obert!”
SI: “Aquesta Llei de Transparència i Bon Govern no hauria de ser necessària si els polítics actuessin amb honrade-
sa i amb l’únic objectiu de servir al poble i no servir-se’n. Informació, transparència i participació per davant de tot.” 
PSC: “La Garriga necessita aquest nou decàleg, que dona més transparència als que exercim la figura de respon-
sables municipals i que assenta un decàleg, directrius i principis per obrir-nos als garriguencs i garriguenques.”
ICV: “Òbviament tot el que sigui millorar la transparència és més que benvingut. Ara cal que l’ajuntament desenvo-
lupi una feina que permeti la participació real i vinculant de la ciutadania en la presa de decisions, i aquí ens queda 
molt camí per recórrer.”
PP: “Esta ley era más que necesaria. Como la palabra dice trasparencia, acceso a información pública y normas 
de un buen gobierno ejes fundamentales de toda acción política. Esta ley supone un importante avance que deben 
acatar los responsables públicos.”

Més informació i més a l’abast de la ciutadania
L’Ajuntament estrenarà un portal de transparència

Posar a l’abast de la ciutadania infor-
mació sobre la gestió municipal és el 

principal objectiu del nou portal de trans-
parència de l’Ajuntament de la Garriga 
que s’estrenarà durant les properes se-
tmanes. De moment, al web municipal 
ja es poden trobar la majoria de dades 
però serà a través d’aquest portal que 
estaran més organitzades, més fàcil-
ment localitzables i més clares. 
D’aquesta manera l’Ajuntament ha fet 
un pas endavant en el model de gover-
nança i alhora podrà complir la recent 
aprovada Llei de Transparència. La 
nova legislació marca que la ciutadania 
ha de rebre tota la informació sobre com 
s’administren els recursos públics de for-
ma ràpida, senzilla i gratuïta.

L’eina
Al nou portal, hi haurà, per exemple, 
un apartat institucional amb informació 
biogràfica dels polítics del consistori, 
de les retribucions dels càrrecs electes 
per la participació als diferents òrgans 
col·legiats i de les actes dels plens. 
L’inventari de béns municipals, la plan-
tilla de treballadors/ores i els índexs so-
bre la despesa i inversió/habitant, també 
seran apartats que a mitjà termini es po-
dran consultar.
Una de les novetats serà la possibi-
litat d’accedir a l’execució del pres-
supost desglossat, al període mig 
de cobrament  i a informació sobre 
contractes, convenis i subvencions. 
A l’apartat urbanístic, s’hi trobaran 

els projectes en curs, els estudis que 
s’encarreguin i informació sobre els 
processos de licitació, entre d’altres.
 
Indicadors d’avaluació
És voluntat del govern obrir les por-
tes de l’administració al ciutadà en 
el màxim de processos interns de 
la gestió municipal, garantint, en tot 
moment, la protecció de les dades 
personals.  Per aquest motiu al portal 
hi haurà un apartat on es mostrarà 
els resultats de dos dels organismes 
avaluadors de la transparència com 
són l’ITA-Transparencia Internacio-
nal España i l’Observatori de la Co-
municació de la UAB amb el segell 
d’Infoparticipa.
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Turisme a la Garriga per Setmana Santa
Es podrà visitar, per primer vegada, la casa modernista Domingo Pujadas

N o t í c i e s

Coincidint amb les vacances de 
Setmana Santa, el Centre de 

Visitants ha programat 3 itineraris 
culturals especials per conèixer el 
municipi. El primer es farà dissabte 
4 d’abril a les 11.30 hores des de la 
plaça del Silenci, i recorrerà algunes 
de les obres modernistes de la Garri-
ga. Com a novetat, l’itinerari moder-
nista inclourà, per primera vegada, 
la visita a la casa Domingo Pujadas 
(Ronda del Carril, 83), actualment re-
gentada per Autisme la Garriga, amb 
qui l’Ajuntament ha signat un conve-
ni per poder-la integrar dins les rutes 
guiades. 

Una casa singular
La Casa Domingo Pujadas va ser 
construïda el 1909, i fou una obra sin-
gular de l’arquitecte Lluís Planas i Cal-
vet. Construïda com a torre d’estiueig 
envoltada de jardí, en destaca la torre 
mirador, on s’ubica l’entrada, i el por-
xo de la façana principal. A l’interior 
es conserven els vitralls emplomats 
de l’entrada i la sala menjador, amb 
una llar de foc i arrambadors cerà-
mics.

Visites amb xocolata
El diumenge 5 d’abril tindrà lloc 
l’itinerari “La Doma, tresor medieval 

de la Garriga”, que sortirà del Centre 
de Visitants a les 17 hores. Les per-
sones participants gaudiran, aquest 
mes, d’un tast de mona de Pasqua. I 
també podrà gaudir d’un ou de xoco-
lata el públic de la vista que es farà al 
Refugi Antiaeri de l’estació, el dissab-
te 4 d’abril a les 17 hores. 

Més propostes
A banda dels tres itineraris progra-
mats, el Centre de Visitants ofereix 
moltes més propostes i activitats per 
gaudir de la Garriga i el seu entorn 
també durant les vacances. Més in-
formació a www.visitalagarriga.cat.

El Centre de Visitants ha iniciat un 
cicle anual dedicat a les “Herbes i 

Plantes”, en què es tractarà la di-
fusió i la divulgació d’etnobotànica. 
El cicle pretén apropar a la gent les 
tradicions sobre l’ús de les plantes 
medicinals i els seus preparats, i 
ho farà mitjançant xerrades, sorti-
des per l’entorn i tallers pràctics. 
El 18 d’abril a les 17 hores  tin-
drà lloc l’activitat “Reconeixement 
d’aromàtiques i medicinals, i els 
seus usos (com preparar-les)”, 
amb què es farà una sortida per 
l’entorn més proper.
El programa complet del Cicle 
d’Herbes i Plantes es pot consul-
tar al web www.visitalagarriga.
cat. Més informació i inscripcions 
a info@visitalagarriga.cat i als 
telèfons 93 113 70 31 / 610 477 
823.

Cicle d’Herbes i Plantes
Tallers conèixer l’entorn natural més proper

Marca Catalunya Termal

La Garriga va ser present a 
l’acte de presentació de la cam-
panya Catalunya Termal, que 
es va fer el passat 11 de març 
al Centre Cultural Born de Bar-
celona. Amb aquesta marca es 
vol impulsar el termalisme a par-
tir de tots els valors afegits que 
ofereixen les vuit viles termals 
catalanes i promoure l’oferta tu-
rística vinculada a l’activitat bal-
neària.
L’acte va comptar amb la 
presència de l’alcaldessa Meri-
txell Budó i el regidor de Cultura 
Albert Benzekry.
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Sant Jordi, una diada festiva
A la venda el llibre “Història de la Garriga”

així com l’EMAD, l’EME o el Casal de 
Joves.

Concursos
Des de la Biblioteca Núria Albó 
s’organitzarà un concurs dedicat al 
llibre Història de la Garriga. Dels pri-
mers assentaments humans al segle 
XXI, publicat per l’Ajuntament i que ja 
estarà a la venda. En aquest concurs, 
que també tindrà la seva versió radio-
fònica a Ràdio Silenci, el públic haurà 
de respondre preguntes sobre el pas-
sat del municipi i podrà guanyar un lot 
de llibres. Per la seva banda, l’EMAD 
convocarà un concurs de dibuix.

Espectacles
A la tarda els nens i nenes gaudiran 
d’un espectacle d’animació infan-
til a la plaça de l’Església i podran 
participar al taller “Fer un castell” de 
l’EMAD. Des del Casal de Joves s’ha 
programat una exhibició de Hip – 
hop Break i un taller de cuina, entre 
d’altres activitats.  

La diada de Sant Jordi, que arriba 
el proper dijous 23 d’abril, comp-

tarà amb una programació diversa i 
amb propostes per a totes les edats. 
Durant tot el dia, a la plaça de Can 
Dachs, el públic podrà passejar per 
les tradicionals paradetes de llibres i 
roses. També seran presents al carrer 
entitats, associacions i  grups polítics, 

Persones voluntàries i usuàries del 
Rebost de Càritas de la Garriga han 
participat en l’elaboració d’un llibre de 
receptes, que l’Ajuntament ha editat 
i publicat i que està a l’abast de tota 

la ciutadania. Es tracta d’un receptari 
amb idees de plats enginyosos i sa-
ludables, pensats per ser elaborats 
amb els productes del rebost i per fu-
gir de la monotonia dels plats. 
El llibre, titulat Receptari dels amics i 
amigues del Rebost de Càritas, tam-
bé ha comptat amb la col·laboració 
desinteressada de la nutricionista Nú-
ria Calls, així com amb la participació 
de l’EMAD en el disseny gràfic i de 
l’Oficina de Català, que n’ha corregit 
els textos. 
El receptari – de 50  pàgines i 20 re-
ceptes diferents – es posarà a la venda 
per Sant  Jordi  (a un preu de 3 euros 
més la voluntat). El Rebost de Càritas 
la Garriga proporciona aliments a una 
mitjana de 160 famílies de la Garriga, 
totes elles derivades des de Serveis 
Socials. Per col·laborar-hi i fer apor-
tacions les persones interessades 
poden adreçar-se a Can Luna els di-
mecres al matí. 

Receptari del Rebost de Càritas
Un projecte participatiu i solidari

Signatura de llibres

Sant Jordi també brindarà 
l’oportunitat a les persones in-
teressades de tenir un exem-
plar signat de diversos llibres. 
En el cas d’Història de la Garri-
ga. Dels primers assentaments 
humans al segle XXI, els seus 
autors (Elisenda Barbé, Arnau 
Garcia, Jaume liber i Jordi Lli-
margas) faran signatures a par-
tir de les 17 hores.
El llibre Història de la Garri-
ga, publicat per l’Ajuntament, 
compta amb el suport de la Ge-
neralitat i la Diputació, i amb el 
patrocini de Disterri SA, Blan-
cafort Resort SL, Càrniques 
Blancafort SA, Caro Import SL, 
Greens Power Products SL, In-
cic SL i SR Coemmo SL.

Guia Calidoscòpica

Una altra de les novetats 
d’aquest Sant Jordi serà la Guia 
Calidoscòpica de la Garriga, 
una obra que presenta una vi-
sió del poble a través de l’art i 
la imaginació de les persones 
autores (Misael Alerm, Ramon 
Ferrandis, Jaime Moroldo, Pau 
Gasol, Miquel Pujol, Júlia Riu i 
Francesca Riu). Conté 12 imat-
ges de cada artista acompan-
yades de textos de dos escrip-
tors.
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Subvenció per a Polítiques Socials
L’Ajuntament rep 74.237,49 euros de la Diputació 

La Torre del Fanal ha acollit 
aquest mes de març la V Mostra 
Col·lectiva d’Art, on 25 participants 
han creat i exposat obres inspi-
rades en l’empoderament de les 
dones. Aquest era un dels actes 
programats amb motiu del Dia In-
ternacional de les Dones, però no 

l’únic. També s’han fet tallers (de 
risoteràpia, de moviment...), xe-
rrades, performances i actuacions 
de dansa. Durant el Ple del 25 de 
març – encara per celebrar al tan-
cament d’aquest butlletí- es llegirà 
el manifest institucional del Dia In-
ternacional.  

Exposició solidària 

Oncovallès la Garriga ha organit-
zat aquest mes de març unes jor-
nades solidàries, que han portat 
a la Sala Andreu Dameson la 1a 
exposició de pintors solidaris de 
l’Escola Municipal d’Art i Disseny 
(EMAD).
A més, com a activitat paral·lela, 
s’ha celebrat una tómbola de jo-
guines reciclades, en què el pú-
blic ha pogut participar a canvi 
d’un donatiu. Els diners recaptats 
es destinaran a programes que 
duu a terme OncoVallès per a les 
persones malaltes de càncer i 
les seves famílies. 

Veïna centenària

El passat 7 de març l’Antònia 
Castelló Salvia, de la Garriga, va 
fer 100 anys i va rebre la visita 
de l’alcaldessa Meritxell Budó, 
qui va fer-li entrega d’un ram de 
flors en nom de l‘Ajuntament de 
la Garriga. 

L’empoderament femení, en una mostra
Activitats per commemorar el Dia de les Dones

Visites escoles

Alumnes de les escoles Tagama-
nent, Sant Lluís i Puiggraciós han 
visitat aquest mes l’Ajuntament 
de la Garriga, per conèixer el 
funcionament de la casa consis-
torial. Durant les diverses ses-
sions, els nens i nenes han po-
gut fer preguntes a l’alcaldessa, 
així com al personal municipal. 
El proper 22 d’abril l’Ajuntament 
rebrà la visita de l’escola Giroi. 

La Diputació de Barcelona ha aprovat 
un programa complementari de ga-

rantia de la cohesió social mitjançant el 
qual destinarà 74.237,49 euros a l’Àrea 

de Serveis Socials de l’Ajuntament. 
Aquest ajut vol esdevenir un suport es-
pecífic per a l’atenció  de les famílies 
i les persones en situació de vulnera-
bilitat, i contribuir també a garantir a la 
cohesió i la integració social als muni-
cipis. 
A la Garriga, és previst destinar la sub-
venció a ampliar beques de menjador 
i escolars, i també s’està estudiant la 
possibilitat de crear un casal d’estiu 
per al mes d’agost i d’ampliar l’oferta 
d’arranjaments a habitatges de gent 
gran. 

Arranjaments a més habitatges
Ja s’han reformat 6 pisos de persones grans 

Durant els mesos de febrer i 
març s’han arranjat un total de 

sis pisos de persones grans del 
municipi, on s’han fet reformes per 

millorar l’autonomia i l’accessibilitat 
de les persones que hi viuen. 
L’actuació s’emmarca en el “Pro-
grama d’Arranjament d’habitatges 
per a les persones grans” de la 
Diputació de Barcelona, que, en 
coordinació amb Serveis Socials 
de l’Ajuntament, preveu intervenir a 
un total de 12 habitatges. Les obres 
i les ajudes tècniques són finança-
des entre les dues administracions 
i no tenen cap cost per a les perso-
nes beneficiàries. 
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La gent gran, a la gran pantalla
Una pel·lícula feta durant un taller a l’Esplai

al Cinema Alhambra, en una projecció 
oberta al públic i que comptarà amb 
l’assistència de les persones que el pro-
tagonitzen. 
El film, d’uns 30 minuts de durada, narra 
una història de ficció que transcorre per 
indrets del poble i participarà a la Mostra 
de Cinema de Gent Gran de Calldete-
nes.

Una vintena de veïns i veïnes de la 
Garriga, d’edats compreses entre els 

60 i els 90 anys, han rodat una pel·lícula 
escrita i interpretada per ells.  El projecte, 
fruit d’un taller organitzat per Serveis So-
cials de l’Ajuntament, ha estat possible 
gràcies a la col·laboració de l’Esplai de la 
Gent Gran, on s’ha dut a terme.
La pel·lícula s’estrenarà properament 

El Teatre de la Garriga combi-
narà, aquest mes d’abril, tres es-
pectacles molt especials, en què 
el públic podrà gaudir de música 
clàssica, humor i teatre familiar. 
El primer arribarà el 12 d’abril, 
amb el concert de música de 

cambra Dels primers clàssics al 
romanticisme, en què 30 músics 
pujaran a l’escenari per interpre-
tar peces de Josep Haydn, WA 
Mozart i PI Tchaikovsky. 
El 18 d’abril serà el torn de 
l’humor, amb el monòleg en què 
ReEugenio farà una recopilació 
d’acudits inèdits inspirats en el 
mític i recordat humorista català 
Eugenio. 
El mes acabarà amb l’obra Volta 
de roda, de la companyia Cha-
pertons, el 26 d’abril. Es tracta 
d’un espectacle familiar a cà-
rrec d’una companyia amb més 
de 1.000 representacions a 18 
països diferents a l’esquena, on 
grans i petits passaran una es-
tona divertida i màgica, a través 
d’un somni que no els deixarà 
indiferents. Els horaris es poden 
consultar a l’apartat d’agenda 
d’aquest butlletí. 

Música clàssica i humor, al Teatre
Una programació diversa i de qualitat 

Els Tres Tombs

El proper 19 d’abril la Garriga ce-
lebrarà la diada dels Tres Tombs, 
que organitza l’associació que 
duu el mateix nom. La jornada 
començarà a les 9 hores al parc 
dels Pinetons, amb una trobada 
de cavalls, carruatges i genets 
d’arreu de Catalunya. A les 12 
del migdia començarà la des-
filada, que recorrerà diversos 
carrers fins arribar a la plaça de 
l’Església, on es faran les tradi-
cionals tres voltes. 
També amb motiu dels Tres 
Tombs, la Sala Andreu Dameson 
acollirà l’exposició “Món del ca-
vall i pagesia”, que aquest any se 
centrarà en la producció de l’oli. 
La mostra es podrà visitar del 18 
al 26 d’abril.

Festa del Barri de Montserrat
Els propers 24 i 25 d’abril se cele-
brarà la festa del barri de Montse-
rrat. Entre les diverses activitats 
programades, hi haurà especta-
cles de màgia, inflables, bàsquet 
3x3, sardanes, ball de nit, tómbo-
la i servei de bar.

Tallers joves

El Casal de Joves ha programat 
noves activitats de cara a la pri-
mavera. Entre les propostes des-
taquen tallers d’iniciació al DJ, 
de Hip Hop, de Break Dance i 
de màgia. Les classes es faran 
durant els mesos d’abril i maig, 
i les inscripcions es poden fer al 
mateix Casal de Joves. Més in-
formació a lgterritorijove@gmail.
com. 
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Les sardanes de la Garriga, en un CD
Es presentarà en un concert al Teatre

L’equip de dansa de la ballarina, 
professora i coreògrafa Lys Moya 

organitzarà una gala benèfica en 
favor de l’associació El Far de la 
Garriga. L’activitat tindrà lloc el 25 
d’abril a les 20 hores al Teatre de 
la Garriga i comptarà amb les ac-
tuacions de professionals del món 
de la dansa com Guillem Roma, 
Yolanda Sikara o Lluís Vidal entre 
d’altres. 
Lys Moya impulsa festivals solida-
ris dins del seu projecte DAS (Dan-
sa Amb Sentit), que es basa a fer 
servir el ball com a canal expressiu, 
lluny de personalisme i egos. 
L’espectacle – obert a tothom- no 
tindrà un preu d’entrada fixat per-
què s’aplicarà el sistema de taquilla 
inversa: el públic pagarà el que cre-
gui que ha de pagar segons el que 
li hagi semblat l’actuació i les seves 
possibilitats econòmiques. 

Gala benèfica de dansa 
Professionals de prestigi ballaran al Teatre

Quercus 2015

Les preinscripcions al Quercus 
2015 es faran del 4 al 15 de 
maig de 2015, i el sorteig de les 
100 places disponibles tindrà 
lloc el 20 de maig. Per apuntar-
s’hi cal trucar al 93 860 52 86 
(de 8 a 15 h) o adreçar-se a 
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament 
(d’11 a 15 h). També es pot fer 
la preinscripció a través de la 
pàgina web. 

Un CD recopilarà, per primera 
vegada, 13 sardanes dedica-

des a la Garriga i de compositors 
garriguencs, com Sancho Marra-
co o Manuel Blancafort. Sota el 
títol La Garriga, un passeig per la 
sardana, l’obra també inclou una 
sardana inèdita del músic Marçal 
Ramon, així com el ball de cintes 
de la Garriga. 
L’àlbum La Garriga, un passeig 
per la sardana es presentarà en 
un concert amb la Cobla Sant Jor-
di – Ciutat de Barcelona, el pro-

Duatló familiar
El Club d’Atletisme Les Tor-
tugues organitza el proper 12 
d’abril el 2n Duatló Familiar de 
la Garriga. La cursa començarà 
a les 10 hores al final del Pas-
seig i està pensada per poder 
gaudir d’una jornada esportiva 
en família i promoure un estil 
de vida saludable. Més informa-
ció a duatlofamiliarlagarriga@
gmail.com.

20a Cursa de Fons 

La Cursa de Fons Les Tortu-
gues arribarà, el proper 1 de 
maig, a la seva 20a edició. 
La cursa comptarà amb un 
recorregut de 14 quilòmetres 
i amb un altre de 7, tots dos 
pels voltants del municipi. Les 
inscripcions es tancaran el 
dia 27 d’abril a les 12 hores o 
quan s’arribi a les 800 perso-
nes. Més informació a infoles-
tortugues@gmail.com.

per 17 d’abril a les 21.30 hores al 
Teatre de la Garriga – El Patronat. 
L’entrada serà lliure i a la sortida 
es podrà adquirir el CD, que comp-
ta amb dibuixos modernistes de 
Ramon Dameson i un text de Núria 
Albó. 
La publicació d’aquest àlbum és 
una iniciativa de l’Agrupació Sar-
danista de la Garriga amb el suport 
de l’Ajuntament. El CD es posarà a 
la venda a diferents comerços de 
la Garriga i al Centre de Visitants, 
entre d’altres punts del municipi. 

 Foto cedida per Albert Benzekry i Fortuny
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Servei d’emprenedoria
Nova programació de tallers i activitats

L’Ajuntament inicia la nova progra-
mació anual d’activitats de suport a 

l’emprenedoria, que s’adrecen a per-
sones emprenedores que treballin en 
un projecte o que tinguin la intenció de 
fer-ho. Les activitats formen part del 
projecte del Servei d’Emprenedoria i 
Emprèn Jove, que també fan asses-
soraments personalitzats a persones 

Unes Garrigangues exitoses
Els comerços van liquidar estocs a bon preu

Una trentena de comerços i establi-
ments locals van participar el 8 de 
març a la fira Garrigangues, que es 
va fer a la plaça de Can Dachs. La 
jornada va estar acompanyada per 
un temps assolellat, i tant la rebuda 
del públic com el nivell de vendes 
van ser bons. La fira Garrigangues 
és una iniciativa de l’ASIC que va 
néixer amb l’objectiu de liquidar res-

Mor Santi Cucurella

El passat 25 de febrer va morir 
el professor, historiador i exdi-
rector de la Fundació Universi-
tària Martí l’Humà (FUMH) Santi 
Cucurella, als 61 anys d’edat 
a causa d’una malaltia. Cucu-
rella també era catedràtic de 
Geografia i Història a l’Institut 
Manuel Blancafort, i entre els 
anys 1981 i 1985 en va ser el 
director. 

tes dels estocs d’hivern a bon preu 
una vegada acabades les rebaixes. 
Aquesta és una de les accions impul-
sades, també amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, per dinamitzar el 
comerç local. La propera activitat 
tindrà lloc el dia 5 de juny, per Cor-
pus, en què les botigues oferiran 
una nova edició de la Nit dels Apa-
radors.

Concurs de Cartells de Corpus
Ja han sortit les bases del Con-
curs de Cartells de Corpus, en 
què es premiarà el cartell que 
anunciarà la festa l’any vinent. 
El concurs és obert a alum-
nes de Gràfica publicitària de 
l’EMAD, escoles convidades, 
instituts de la Garriga i també 
a nois i noies de 16 a 25 anys. 
Les bases completes es poden 
consultar al web municipal. 

amb idees emprenedores.
La primera de les activitats programa-
des és el taller “Comunicació eficient: 
aprendre a convèncer per emocionar”, 
a càrrec de Santiago Jáñez, de KS As-
sessors, en què es treballarà a partir 
d’autogravacions en vídeo. Es farà els 
dies 14 i 16 d’abril de 9 a 12 hores a 
Can Raspall. La segona proposta arri-
barà el 20 de maig al matí i consistirà 
en una sessió de 4 hores sobre “La 
gestió eficaç del temps és molt rendi-
ble”, a càrrec de Joan Jubert.

Ponents de qualitat
El programa destaca per la qualitat 
d’especialistes i ponents, i per oferir 
coneixements aplicables al desenvo-
lupament d’una idea emprenedora, 
tot i que també poden ser útils per a 
la recerca de feina. També permet 
posar-se en contacte a persones em-
prenedores, tot generant sinèrgies o 
intercanviar experiències.
La programació completa es pot con-
sultar al web municipal. Més informa-
ció al Twitter de la @lagarrigaempren, 
al web municipal i al telèfon 93 860 52 
94.

Concurs Enfusta’t

Els centres d’ensenyament de 
la fusta de la Garriga van ce-
lebrar el 10 de març el concurs 
Enfusta’t 2015, que va tenir com 
a guanyadors a  Xavier Mora-
les (EME),  Arnau Rodríguez 
(EMAD), Marc Ramisa (Vil·la 
Romana) i Gerard Pagespetit 
(guanyador de la Garriga, de 
l’institut Vil·la Romana). Aquests 
alumnes, juntament amb Aleix 
Rocasalbas, representaran les 
escoles del municipi al XXIII 
Concurs Fusta i Moble de Sa-
badell.
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N o t í c i e s

Els comptes municipals, sanejats
Tancament del pressupost 2014 

net de 1.635.229,26 euros.
Un any més, l’Ajuntament tancarà 
l’exercici amb un romanent de treso-
reria positiu, tot complint amb el que 
marca el Pla de Sanejament Econòmic 
i Financer 2009 – 2015. D’altra banda, 
el grau d’endeutament s’ha reduït en 34 
punts en els darrers 4 anys  i actualment 
és del 25,87%. Aquest és un valor que 
es considera baix - la llei permet arribar 
fins a un grau màxim del 75%-  i que 
posa de manifest l’existència d’unes ar-
ques municipals sanejades.
Un altre indicador representatiu del 
bon estat de les finances és el Període 
Mig de Pagament (PMP), que calcula 
l’endarreriment amb què l’administració 
paga a proveïdors respecte els ter-
minis fixats per llei. En aquest cas, 
l’Ajuntament paga en una mitjana de 
23 dies, 7 dies menys que els 30 que 
marca la normativa.
 
* Les xifres d’aquest article són estima-
des, i encara pendents de l’estat de li-
quidació definitiu.

Al Ple del mes de març, encara per 
celebrar al tancament d’aquest but-

lletí, és previst presentar el tancament 
del pressupost municipal del 2014. 
L’Ajuntament ha tancat l’exercici 2014 
amb un resultat pressupostari estimat 
de 1.357.307,43 euros, una xifra que 
demostra la bona salut econòmica del 
consistori, que ha estat capaç de gene-
rar prou ingressos per cobrir totes les 
despeses previstes sense deixar de 
prestar cap servei a la ciutadania. El 
consistori, a més, disposa d’un estalvi 

Llei d’Impost de Societats

Amb l’objectiu de donar su-
port a les entitats de la Ga-
rriga quan s’apliqui la nova 
Llei d’impost de Societats, 
l’Ajuntament ha organitzat 
sessions formatives a entitats 
i associacions. Les trobades 
es van fer els passats 23 de 
febrer i 3 de març. 
Segons aquesta llei, qualsevol 
entitat -encara que no realitzi 
cap activitat econòmica i amb 
independència del seu volum- 
estarà obligada a presentar 
l’Impost de Societats.

Període preelectoral
Les persones que necessitin 
votar per correu a les elec-
cions municipals trobaran la 
informació per com fer-ho al 
web de l’Ajuntament, on tam-
bé s’hi explicarà com com-
provar les dades del cens. En 
compliment de la Normativa 
de la Junta Electoral, aquest 
és el darrer butlletí que es pu-
blica fins passades les elec-
cions del proper 24 de maig. 
El proper El Garric, doncs, 
serà el del mes de juny.

Can Luna
L’Ajuntament va rebre el 10 de 
març la proposta de projecte 
d’usos de Can Luna elabora-
da pel Centre d’Estudis i Re-
cursos Culturals (CERC) de la 
Diputació. El document es pot 
consultar al web municipal.

Seguint amb la campanya per mi-
llorar la quantitat i la qualitat de 
fracció orgànica recollida a la Ga-
rriga, l’Ajuntament obre una nova 
convocatòria per repartir compos-
tadors entre veïns i veïnes de la 
Garriga. Durant els últims mesos 
s’han distribuït un total de 52 com-

postadors individuals entre els ha-
bitatges que els van sol·licitar, i en 
aquesta segona etapa se’n reparti-
ran una vintena més. 
L’autocompostatge en llars permet 
reciclar les restes orgàniques de 
la cuina i el jardí a casa mateix, 
tot evitant costos de transport i de 
tractament d’aquests residus. Amb 
unes tasques de manteniment mí-
nimes el resultat del compostatge 
és el compost, un adob natural i 
de qualitat que es pot aprofitar per 
alimentar les plantes de l’hort o el 
jardí. 
Per sol·licitar els compostadors cal 
trucar al telèfon 646 34 11 76 (de 
dilluns a dijous de 16 a 19 hores) 
o enviar un correu a compostat-
ge@ambiens.cat. La data límit de 
sol·licituds serà el 30 d’abril. El 
compostadors (de 340 litres, 76x76 
cm de base i 85 d’alçada) es lliura-
ran fins a exhaurir existències i per 
rigorós ordre d’inscripció. 

Campanya per reduir la fracció orgànica 
L’Ajuntament reparteix més compostadors per a llars



El Garric
Núm.135 · abril 2015

11

Tasques de millora i manteniment a la via pública
Actuacions al cementiri i als parcs infantils, entre d’altres

Nova campanya de civisme
Vol disminuir els excrements a la via pública 

La contractació de peons i paletes 
dins els plans d’ocupació municipals 

ha permès realitzar diferents tasques 
de manteniment i rehabilitació com la 
que s’ha portat a terme al cementiri. En 
aquest cas, s’han impermeabilitzat les 
cobertes per tal d’evitar filtracions als 
nínxols i s’han reparat les parets mal-
meses pel pas del temps. Una altra de 
les tasques que realitzaran les perso-
nes contractades serà la d’arranjar els 
desperfectes que hi ha a diferents parcs 
infantils.

Enllumenat
Ja s’han instal·lat els nous punt de llum 
als carrers Banys, Calàbria,  Sant Fran-
cesc, Llerona, Consell, Doma, Pere 
Fuster i Figueral i a la zona dels Tremo-
lencs i passeig Congost entre el pont de 
Can Noguera i el pont de la Doma. La 
substitució per llums de tecnologia LED 
permetrà reduir el consum i doblar el ni-
vell lumínic. 

Desperfectes ventada
Durant els darrers mesos,  una empre-

sa de la Garriga ha estat arreglant els 
desperfectes ocasionats per la ventada 
del desembre. S’ha actuat a la teulada 
de l’escola Tagamanent, a Can Mora, 
Can Luna i a Can Raspall, així com a 
les casetes de mestres que actualment 
utilitzen Els Dofins i l’associació El Far. 

Focus a l’institut Blancafort
L’Ajuntament ha instal·lat a la pista es-
portiva de l’institut Manuel Blancafort 
dos dels focus que es van retirar de la 

Amb l’objectiu de vetllar pel bon 
estat de la via pública, l’Ajuntament 
ha iniciat una nova campanya de 
civisme per recordar a la ciutada-
nia l’obligació de recollir els excre-
ments dels seus animals de com-
panyia. 
Una de les actuacions ha estat la 
instal·lació de cartells a les zones 
on la presència d’excrements pro-
voca, no només incomoditat a la 
resta de vianants, sinó un risc evi-
dent per a la salubritat.  
Les zones més conflictives, on 

s’augmentarà també la presèn-
cia policial de paisà són el pas-
seig Congost, el Passeig, els parc 
dels Pinetons i de Can Noguera, 
la plaça dels Tres Tombs, la zona 
verda del carrer Conxa Sisquella i 
la ronda del Carril, entre d’altres.
Les sancions per no recollir els ex-
crements dels animals de compan-
yia poden arribar, en alguns casos, 
als 750 euros.  

Contractació d’agents cívics
Per tal de potenciar la campanya, 
des dels plans d’ocupació munici-
pal s’han convocat places d’agents 
cívics. Aquestes persones infor-
maran, sensibilitzaran i promouran 
que la gent propietària de gossos 
en reculli els excrements. També 
actuaran en àmbits com la  neteja i 
la gestió de residus urbans i la mo-
bilitat de vehicles i vianants, entre 
d’altres.

Bústia d’incidències

L’Ajuntament ha activitat en 
els darrers mesos un apartat al 
web sobre avisos i incidències. 
En aquesta secció es pot trobar 
informació sobre afectacions de 
mobilitat, com els talls de trànsit 
o prohibicions d’aparcament, així 
com incidències en els diferents 
serveis urbans (talls d’aigua, 
llum, gas, canvis en la recolli-
da de residus o actuacions de 
poda). També s’informarà sobre 
obres al municipi o afectacions 
als equipaments municipals.
D’altra banda, s’ha activat una 
bústia, també al web, per tal que 
la ciutadania avisi de possibles 
problemes o desperfectes a la 
via pública. 

pista núm 2 de Ca n’Illa quan es va re-
modelar. Amb aquesta millora s’ha am-
pliar l’horari dels entrenaments dels nois 
i noies del club esportiu de l’institut.

Millores d’accessibilitat
Durant aquest mes, s’estan portant a 
terme millores d’accessibilitat a dife-
rents zones del municipi. De moment, 
ja s’ha acabat l’ampliació de la vorera 
de davant de la Biblioteca Núria Albó i 
en les properes setmanes s’acabaran 
els treballs dels carrer Nord, carrer 
Moranta, carrer Can Noguera i carrer 
Mil·lenari. També s’estan fent accions 
de millora a l’entorn dels equipaments 
de Ca n’Illa.

Parc a Can Violí
Arran de diverses peticions ciutadanes 
fetes durant l’elaboració dels  pressu-
postos 2015, l’Ajuntament instal·larà un 
parc infantil a l’entrada del pavelló de 
Can Violí. També se situaran tanques 
perimetrals per millorar la seguretat 
d’aquesta zona, molt transitada per in-
fants.
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E l  C o n s i s t o r i

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

Neus Marrodan, Albert Benzekry i
 Dolors Castellà

Josep Oliveras
Xavier Bernaldo

Els propers 4 anys seran claus per al 
futur de Catalunya i del municipalisme. 
El paper dels ajuntaments serà impor-
tantíssim en la construcció del nou país 
que desitgem i, des de la Garriga, des 
d’Acord Independentista i Esquerra Re-
publicana, ni volem ni podem quedar-
nos-en al marge. 
Des dels municipis s’hauran de prendre 
moltes decisions i s’hauran d’assumir 
moltes de les accions que facin possible 
aconseguir la independència. I nosaltres 
tenim clar que no ens arronsarem, que 
assumirem amb tota la responsabilitat i 
amb totes les conseqüències tot el que 
calgui fer per posar en marxa la Repú-
blica catalana. Posem el nostre bagatge 
i experiència, el nostre entusiasme i visió 
de futur al servei de la gent del nostre 
poble. 
Fa quatre anys vàrem entendre que els 
electors demanaven l’entrada d’Acord al 
Govern municipal, i durant aquest man-
dat hi hem participat activament i hem 
assumit el pacte de Govern amb res-
ponsabilitat. Des de les nostres àrees, 
i amb la força atorgada pels ciutadans, 
hem treballat per millorar el poble dia a 
dia. Hem destinat els nostres esforços a 
protegir l’entorn natural, a gestionar el te-
rritori, a potenciar la vida cultural i asso-
ciativa, i també a vetllar per tenir un poble 
amb les finances municipals sanejades. 
Certament no s’han pogut fer grans ac-
tuacions, però hem cobert amb enginy el 
que els diners no ens han permès fer. I 
queda feina per fer. Sabem que podem 
fer més i, sobretot, sabem que podem 
fer-ho millor, perquè així se’ns exigeix i 
ens ho exigim.
Acceptem el repte que suposa governar 
sense abanderar regeneracionismes 
buits, amb seriositat i tocant de peus a 
terra. I sobretot, acceptem el repte que 
suposa governar obrint els canals de co-
municació que demanda la ciutadania a 
partir d’aquelles eines que ens hem pro-
curat, i que han d’ajudar-nos a tenir un 
ajuntament més participat i accessible 
per a tothom.
Els regidors volem agrair 
l’acompanyament, el suport i l’empenta 
de tota la gent que ens ha ajudat a fer 
aquesta tasca durant aquests quatre 
anys i us emplacem a retrobar-nos, a 
partir del juny, en aquesta fantàstica tas-
ca que és servir el poble de la Garriga. 
Fins ben aviat!

Dèiem en El Garric del mes passat 
que transcorreguts gairebé quatre 
anys des de les últimes eleccions mu-
nicipals, calia fer balanç. I deixàvem 
constància que Convergència i Unió 
entenia que dos aspectes importants 
d’aquest mandat havien estat l‘impuls 
de tots plegats per assolir un clima de 
tranquil·litat social i política en el poble, 
i en segon lloc haver assolit l’estabilitat 
de les finances municipals.
Però està clar que el balanç d’aquests 
quatre anys inclou molts altres as-
pectes que intentarem anar explicant 
durant les properes setmanes. Sí que 
volem en aquest article parlar de la 
transparència i alhora donar noves da-
des que complementin aquest esforç 
per rendir comptes davant la ciutada-
nia.
En aquesta mateix número d’El Ga-
rric podreu llegir els esforços que està 
fent  l’equip de govern per complir de 
manera estricta el que la llei exigeix 
als ajuntaments en matèria de trans-
parència. Però amb això no en tenim 
prou i volem anar més lluny i en aquest 
sentit estem treballant per tal que or-
ganismes externs i independents ana-
litzin la tasca del nostre consistori i els 
esforços que tots els seus membres 
estan fent per assolir els millors nivells 
de transparència.
Els criteris de transparència no tan 
sols han de fer referència a les ad-
ministracions sinó també als propis 
partits polítics ancorats de vegades en 
estructures una mica caduques. 
Amb aquesta voluntat el grup munici-
pal de Convergència i Unió ha estat 
analitzant aquestes setmanes el nivell 
de compliment de les propostes que 
varem fer en el nostre programa elec-
toral l’any 2011. Els resultats, sempre 
millorables, ens donen un nivell de 
compliment del 71,15% del programa 
electoral. Estem satisfets, però ens 
marquem com a repte de futur, si la 
ciutadania ens dóna la seva confiança 
en les properes eleccions municipals, 
anar sempre a més.

Potser ha arribat l’hora de fer balanç 
d’aquesta legislatura.
Podem començar dient que hem pogut 
constatar que de vegades un govern de 
coalició de dos partits no és una bona 
solució. Per què ho diem? Doncs perquè 
el Govern de CiU- Acord (ERC) ha de-
mostrat durant gairebé quatre anys que 
no tenen un programa de govern clar. 
Han evidenciat que el que varen fer quan 
van pactar va ser repartir-se unes regi-
dories (sous i cadires) a canvi de poder 
governar. No tenen un projecte de poble 
comú i consensuat. Cadascun gestiona 
les seves àrees de forma independent i, 
el que és més greu, el dia a dia d’aquest 
Ajuntament es basa en “solucionar” pro-
blemes a mida que van apareixent, com 
si en lloc d’un Equip de Govern fos un 
conseller matrimonial.
Encara avui els garriguencs estem es-
perant que ens expliquin què pensen 
fer, quins projectes tenen, quin poble 
volen. RES DE RES. Qui dia passa any 
empeny. És per això que diem que no 
sempre és una bona opció un govern en 
coalició. Ho pot ser si durant “la negocia-
ció” del pacte de Govern el que realment 
s’acorda és un PROGRAMA i no un mer-
cadeig de regidories.
Nosaltres tenim un programa, i si mai 
formem govern el que prevaldrà per no-
saltres és el compliment màxim d’aquest 
programa. El “contracte” que hem “sig-
nat” amb els nostres votants i tots els 
ciutadans de la Garriga. A la política li 
cal que els partits comencin a complir 
els programes i les promeses.
Veïns i veïnes, el proper cop que voteu 
informeu-vos de quin és el programa (si 
n’hi ha) què us proposen i, sobretot, exi-
giu que compleixin el “contracte”. Si no 
ho fan, sempre sereu vosaltres els qui 
tingueu la solució en les següents elec-
cions.
I per damunt de tot, que abans de votar 
us expliquin amb QUI i a canvi de QUÈ 
estan disposats a pactar govern.
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Àlex Valiente
Carlos Martín

Israel Molinero
Martí Porter

Can Luna, pressupostos, participació 
i eleccions

A dos mesos escassos de les eleccions, 
l’equip de govern ha volgut enlluernar-
nos amb la presentació d’una propos-
ta d’usos futurs per a Can Luna. No es 
tracta aquí de qüestionar si la proposta 
elaborada per gent ben preparada de la 
Diputació és o no correcta. Sens dub-
te, pot tenir aspectes molt aprofitables 
i fa un anàlisi interessant, que aporta, 
d’altra banda, dades sociològiques i de 
població prou útils; però no deixa de ser 
simptomàtic que, justament ara, es pre-
senti aquest document, que descriu un 
equipament futur espectacular.
De moment, a Can Luna, convé recordar-
ho, encara no s’hi ha actuat .
Va ser a Can Luna que, molts mesos 
després de la seva recepció per part de 
l’Ajuntament, es va enfonsar parcialment 
una part significativa de la teulada.
El 2014, l’equip de govern de CiU i ERC 
no va destinar cap partida d’inversió del 
pressupost municipal a aquest equipa-
ment.
El 2015, el mateix equip de govern hi 
ha destinat una partida d’1 €, amb la ja 
sempiterna cantarella d’invertir, sobre la 
marxa, segons les disponibilitats econò-
miques del moment.
El document ara presentat va comptar 
amb algunes aportacions de persones i 
entitats del poble, però de ninguna mane-
ra es pot considerar que es tractés d’un 
procés participatiu amb el conjunt de la 
societat civil i dels actors socioculturals 
de la Garriga. Moltes entitats no han sigut 
convocades ni escoltades.
Potser per tot plegat, la presentació públi-
ca del projecte a la sala de plens va oferir 
un aspecte més aviat trist –una quinze-
na de persones--, on hi eren presents 
més representants polítics de l’equip de 
govern i de l’oposició, acompanyats de 
tècnics municipals i de la Diputació, que 
no pas ciutadania interessada en el que 
hauria de ser l’equipament cívic poliva-
lent més emblemàtic de la Garriga. 
Can Luna hauria de ser un excel·lent la-
boratori de participació ciutadana a tots 
els nivells, començant pel procés de con-
fecció del projecte, seguint per la decisió 
d’inversions i ritmes a esmerçar-hi, i aca-
bant pel model de gestió i dinamització 
de l’espai.
De moment, però, CiU i ERC ja tenen 
una foto més per difondre als garriguencs 
i garriguenques en plena precampanya 
electoral...

Can Luna, un projecte necessari 

Aquesta setmana hem rebut el pro-
jecte de Can Luna, que han fet tèc-
nics de la Diputació de Barcelona, 
després d’escoltar a algunes de les 
entitats municipals. Un projecte que 
sembla utòpic i poc realista. 
Així, a primera vista, el pressupost 
per a fer el Centre de Creació Cultural 
de Can Luna, parla d’un pressupost 
no quantificat, però que si especulem 
més o menys, arribaria als 10 milions 
d’euros. Un projecte que superaria la 
inversió que es va fer a la ciutat veïna 
de Granollers, amb l’antiga fàbrica de 
Roca Umbert. 
Estem en època electoral i per tant, 
estem davant d’una època de pro-
postes de tots els partits polítics i de 
promeses i per tant, és difícil escol-
tar una negativa al projecte de Can 
Luna. Nosaltres, des del PSC, volem 
ser coherents amb el projecte que 
proposem de cara a les properes mu-
nicipals. Vam dir que el principal ob-
jectiu era el de no defraudar-vos als 
garriguencs i garriguenques. I el fet 
de no defraudar  ningú, vol dir no fer 
promeses que no es puguin complir. 
Nosaltres proposem que Can Luna 
serà una realitat durant la propera 
legislatura. Treballarem per a fer-ho 
real, però hem de ser sincers i dir que 
amb aquest projecte de 10 milions 
d’euros, es fa poc factible. Això faria 
que aquest projecte no fos real du-
rant la propera legislatura i fins hi tot, 
tampoc a la següent. Què faríem? 
Endeutar a l’Ajuntament del futur? 
Creiem que el projecte s’ha de tre-
ballar d’una forma més real, posant 
un límit pressupostari i ser coherent 
perquè Can Luna, no ens caigui al te-
rra. Si no s’actua amb immediatesa, 
tindrem una nau que cada dia neces-
sitarà més inversió per fer el projecte 
d’un espai de creació ciutadana, que 
sigui el que en realitat necessita el 
poble de la Garriga i no el que neces-
sita una gran ciutat, que per pressu-
post es fa inviable. 

Por cambios de leyes electorales, este 
será nuestro último escrito en esta le-
gislatura. El próximo mayo tendremos 
elecciones municipales, unas eleccio-
nes que tendremos que decidir entre 
todos cómo queremos nuestro pueblo. 
Si queremos buenos gestores, como ha 
demostrado el Partido Popular, o el con-
tinuismo separatista y la mala gestión 
a la que ya nos tienen acostumbrados 
CiU, ACORD, y los que se apuntan al 
carro, PSC y ICV. 
Recordemos que el Partido Popular 
hace tres años entró en un Gobierno 
arruinado gracias a los socialistas que 
evitamos el rescate gracias a la buena 
gestión con algunas políticas no muy 
agradables. Pero a día de hoy hemos 
superado la crisis y estamos creciendo 
a un 3% a nivel Nacional. Somos la en-
vidia de Europa.
Desde el Partido Popular de La Garriga 
nos gustaría que la gente pensara bien 
en el antes y en el después. Que nues-
tro Partido a nivel local, provincial y es-
tatal es el único partido serio y respon-
sable por su buen control y gestión. 
Algunos de nosotros sin macro-estudios 
ni licenciaturas. Pero sí en el ramo em-
presarial, la mayoría. Sabemos reaccio-
nar y arreglar aquello que otros estro-
pearon. Pensemos todos bien que es lo 
que queremos, estabilidad, buena eco-
nomía, progreso, convivencia, etc. Todo 
esto lo garantiza el Partido Popular, no 
se dejen engañar. Nosotros somos muy 
garriguenques, muy catalanes y espa-
ñoles. Porque nada de esto tiene que 
estar reñido. 
Algunos políticos chulos y prepotentes 
han utilizado la guerra de banderas, la 
lengua y el territorio para crear confron-
taciones para distraer a la gente por 
la mala gestión de la silla que ocupan. 
Seamos inteligentes para no volver a 
tropezar con las mismas piedras. 
Nosotros, si nos dais la oportunidad de 
poder gobernar, en nuestro municipio 
trabajaremos para bajar los impuestos, 
tasas, vivienda social, ayuda social y 
potenciar aquello que ya tenemos, las 
aguas termales, el comercio de proximi-
dad, etc.

Saludos a todos y a la espera del nuevo 
Gobierno en La Garriga
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Divendres 3 d’abril
a les 21 h, a l’Església Parroquial St. Esteve de la 
Garriga
Concert Contemplació de la creu
Organitza: Escolania Parroquial St. Esteve de la Garriga

Dissabte 4 d’abril 
de 10 a 13 h, a l’espai infantil Baobab 
Activitat “Fem música i manuali-
tats” 
Organitza: Associació Escarabat Bum Bum

a les 11.30 h, des de la plaça del Silenci
Itinerari guiat: “Vila termal i 
d’estiueig”(Ruta Raspall). Progra-
mació especial Setmana Santa. 
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

a les 17 h, a l’estació de Renfe de la Garriga
Itinerari guiat: “Refugi antiaeri de 
l’estació”. Preu: entrada individual 4.5 € 
/ entrada reduïda 3 € / menors de 8 anys 
gratuïta. Inscripció prèvia: info@visitala-
garriga.cat o trucant al 93 113 70 31 / 610 
47 78 23.
Organitza: Centre de Visitants

Diumenge 5 d’abril
a les 12.30 h, a la plaça de l’Església 
Cantada de Caramelles
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 17 h, des del Centre de Visitants  
Itinerari guiat: “La Doma. El tresor 
medieval de la Garriga”. Itinerari 
amb pastís de mona! Programació es-
pecial Setmana Santa. Entrada individual 
4.5 € / entrada reduïda 3 € / menors de 
8 anys gratuïta Preu especial per activi-
tat: preu entrada + 1.5€. Inscripció prèvia: 
info@visitalagarriga.cat o trucant al 93 
113 70 31 / 610 47 78 23.
Organitza: Centre de Visitants

Dimarts 7 d’abril
a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga el Patronat 
Conferència a càrrec de Josep Gar-
cia Fortuny: “Cuina i cuiners a la 
Corona d’Aragó i Catalunya”  
Organitza: l’Aula de la Universitat a l’Abast de la FUMH

Dimecres 8 d’abril
a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Story Time: Hora del Conte en an-
glès! “The Gigantic Turnip”, a cà-
rrec de Cambridge School. 
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres 10 d’abril
a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó

Story Time Kids: “Gina Ginger’s 
Birthday Party”, a càrrec de Kids & 

Us School of English. Sessió de con-
tes en anglès adreçada a infants a partir 
de 3 anys.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dissabte 11 d’abril
a les 10 h, des del Centre de Visitants

Itinerari guiat: “Vila termal i 
d’estiueig”(Ruta Raspall). Preu: en-
trada 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 10 a 13 h, a l’espai infantil Baobab 
Activitat “Pintem”
Organitza: Associació Escarabat Bum Bum

a les 12 h, a l’ Estació de Renfe de la Garriga
Itinerari guiat: “Refugi antiaeri de 
l’estació”. Preu: entrada individual 4.5€ 
/ entrada reduïda 3€ / menors de 8 anys 
gratuïta. Inscripció prèvia: info@visitala-
garriga.cat o trucant al 93 113 70 31 / 610 
47 78 23. 
Organitza: Centre de Visitants

a les 12 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del Conte: “Roba estesa”, a 
càrrec de Lídia Clua 
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Diumenge 12 d’abril
a les 10 h, al final del passeig
II Duatló familiar de les Tortugues
Organitza: Club d’Atletisme les Tortugues

a les 18 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
Dels primers clàssics al romanticis-
me amb Arts Symphony. Concert de 
música clàssica.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dilluns 13 i divendres 17 d’abril 
de 9 a 11 h, a l’EMAD 
Píndola formativa “Twitter: Fes-te 
un compte”
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dimarts 14 d’abril
de 17 h a 18.30 h, al Casal de joves
Taller d’iniciació al Dj. Preu: 26 € / 21 
€ (amb el carnet del casal)
Organitza: Casal de Joves

a les 18.30h al Teatre de la Garriga el Patronat
Conferència a càrrec de Santi Mar-
tínez Farrero: “Repercussions 
del control polític en els recursos 
energètics”
Organitza: l’Aula de la Universitat a l’Abast de la FUMH

Dimarts 14 i dijous 16 d’abril
de 9 a 12 h, a Can Raspall 

Taller “Comunicació eficient, 

aprendre a convèncer i emocio-
nar”, a càrrec de Santiago Jáñez 
(KS Assessors). Programació acti-
vitats suport a l’emprenedoria.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dijous 16 d’abril
a les 20h, a la Biblioteca Núria Albó

Presentació amb fotografies i àu-
diovisual del llibre Estels, ermites i 
esglesioles del Montseny, de Maria-
no Pagès. La presentació anirà a càrrec 
de l’autor. Inauguració de l’exposició foto-
gràfica de les imatges del llibre.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres 17 d’abril 
a les 20.30 h,  
Entrega dels diplomes a les empre-
ses que col·laboren amb el grup de 
treball GT1
Organitza: Ajuntament de la Garriga 

a les 20 h, a la Biblioteca Núria Albó
Presentació del llibre “Guia cali-
doscòpica de la Garriga”, de Ra-
mon Ferrandis, Pau Gasol, Jaime 
Moroldo, Francesca Riu, Misael 
Alerm, Miquel Pujol i Júlia Riu. Pre-
sentació a càrrec dels autors.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 20 h, a Can Ramos

Cicle Posem la Nota, sopar de festa 
de barri i conferència: “Passejada 
per la rumba catalana”. Concert en 
directe a càrrec del grup de rumba 
Ai, Ai, Ai. Informació i inscripcions a Can 
Raspall
Organitza: l’Aula de Cultura de la FUMH

a les 21.30 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat

Concert de presentació del CD: La 
Garriga, un passeig per la sardana.
Amb la cobla Sant Jordi - Ciutat de 
Barcelona. S’estrenarà una sardana 
del garriguenc Marçal Ramon i es pre-
sentarà oficialment el CD, que es po-
drà adquirir encabat el concert. Entrada 
lliure.
Organitza: Agrupació Sardanista la Garriga

Dissabte, 18 d’abril
a les 10 h a la plaça Can Dachs

Festa del Casal de l’Associació es-
portiva escolar Manuel Blancafort
Organitza: Associació esportiva escolar Manuel Blancafort

de 10 a 13 h, a l’espai infantil Baobab 

Activitat: “Experimentem”
Organitza: Associació Escarabat Bum Bum

durant tot el dia, a la plaça Can Dachs

Fira alternativa
Organitza: Art-Aliment i Ajuntament de la Garriga 
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cripció prèvia.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 19 h, a la Biblioteca Núria Albó 

Revetlla de Sant Jordi: Recital po-
pular amb “Rapsodes espontanis”.  
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 20.30h, a la Biblioteca Núria Albó

Revetlla de Sant Jordi: Espectacle 
d’humor amb “Contes amb Rosa”, 
a càrrec de Rosa Fité.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dijous 23 d’abril
DIADA DE SANT JORDI
matí i tarda, a la plaça de Can Dachs: Para-
des de roses, llibres, entitats, Bi-
blioteca, Casal de Joves i EMAD
a les 10.30h, a la plaça de l’Església: Hora 
del Conte: “Petits Prínceps”, a cà-
rrec de Companyia MiniMumusic 
Circus. Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 16 h, a la parada de l’EME: Taller per 
a infants a càrrec dels alumnes del 
projecte ACADA: Fes-te una coro-
na amb material reciclat.
a les 16.30 h, a la paradeta de l’EMAD: Con-
curs de dibuix: “Dibuixa el drac 
més ferotge de la Garriga” “Fes un 
castell”.
a les 17.30h, a la plaça Can Dachs: Recital 
poètico-musical: “Elogi de la lectu-
ra”, a càrrec d’alumnes de l’IES Manuel 
Blancafort.Organitza: Biblioteca Núria Albó i IES 
Manuel Blancafort

a les 17.30 h, a la plaça de l’església: Pep 
López, espectacle “Can Seixanta”
a les 18 h, a la parada del Casal de Joves:
Taller de cuina, taller de Hip Hop i 
exhibicions, Exhibició de Hip-hop 
break
a les 18.30 h, a l’Auditori: Concert de Sant 
Jordi. Organitza: Organitza: EMM (Escola Munici-
pal de Música) Josep Aymerich i l’Oficina de Català

a les 19 h,  a la parada de la Biblioteca:
lliurament del premi del Concurs 
sobre el nou llibre d’Història de la 
Garriga. Consulteu bases a la parada de 
la Biblioteca. Organitza: Biblioteca Núria Albó i 
Àrea de Patrimoni

Divendres 24 d’abril 
a les 10 h, a Can Ramos

Inici del curs “Internet de les co-
ses”. Informació i inscripcions a Can Raspall

Organitza: Aula d’Empreses de la FUMH. 

Divendres 24 i dissabte 25 d’abril
al barri de Montserrat

Festa del Barri de Montserrat amb 
màgia, inflables, bàsquet 3x3, sar-
danes, ball de nit, tómbola i servei 
de bar.

Organitza: assoc. veïns Barri de la Mare de Déu de 
Montserrat

Dissabte 25 d’abril
de 10 a 13 h, a l’espai infantil Baobab 

Jornada de Portes Obertes a l’espai 
infantil Baobab 
Organitza: Associació Escarabat Bum Bum

a les 20 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
Gala benèfica de Dansa amb sentit 
a favor de l’associació per la Salut 
Mental “El Far” amb Guillem Roma, 
Carme Roca, Jordi Costa, Yolanda 
Sikara, Lluís Vidal, Francisco Llo-
beras, Dani Méndez, Àngel Mateo, 
Irene Gellida i Lys Moya. El preu de 
l’entrada serà a taquilla inversa.
Organitza: associació de Salut Mental El Far

Diumenge  26 d’Abril 
a les 8 h, des de Can Queló

Ofici dels garriguencs a Puiggraciós
Organitza: Centre Excursionista Garriguenc

a les 11.30 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat

Chapertons presenta Volta de Roda
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 18 h, a la sala polivalent del teatre de la 
Garriga 

Jam session-improvisació. Una troba-
da-diàleg de músics i moviment per a tota 
persona interessada en participar-hi.
Organitza: l’Aula de la Universitat a l’Abast de la FUMH

Dimecres 29 d’abril
a les 19.30h, a la Biblioteca Núria Albó

Club Lectura: Parlarem del llibre “La 
Nit sagrada” de Tahar Ben Jelloun. 
Sessió moderada per Rosa Solé.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dijous 30 d’abril
a les 9 h, al poliesportiu de Can Noguera

Jornada esportiva de 6è
Organitzen: Centres educatius de primària

a les 19.30h, a la Biblioteca Núria Albó

“English at the library”: conversa en 
anglès. Xerrada: “Boudicca and the 
romance of national myths”
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres 1 de maig
a les 9 h, al poliesportiu de Can Noguera

XX Cursa de fons de les Tortugues
Organitza: Club d’atletisme les Tortugues de la Garriga

Del 4 al 15 de maig
Preinscripció al casal esportiu Quercus 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

9 i 10 de maig
Dia Internacional de la Dansa
Organitza: Ajuntament de la Garriga i escoles de dansa
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a les 17 h, al Centre de Visitants de la Garriga

Taller “Reconeixement 
d’aromàtiques i medicinals, i els 
seus usos” (com preparar-les).  Ci-
cle d’herbes i plantes. Preu únic: 10€ 
/ menors de 8 anys gratuïta. Inscripció 
prèvia: info@visitalagarriga.cat o trucant 
al 93 113 70 31 / 610 47 78 23.

a les 18 h, a la Sala Municipal d’Art i Exposi-
cions Andreu Dameson

Inauguració de l’exposició del “ 
Món del cavall i la pagesia” que 
aquest any serà sobre l’oli. Oberta 
fins el 26 d’abril
Organitza: associació Els Tres Tombs

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

Inèdits Eugenio amb ReEugenio
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Diumenge 19 d’abril
a les 6 del matí, des de l’aparcament de la Sínia

26a travessa Turó de l’Home (Santa 
Fe) - la Garriga. Inscripcions al local so-
cial o a info@cegarriguenc.org
Organitza: Centre Excursionista Garriguenc

a les 8 h, al poliesportiu de Can Noguera

II Campionat de karate infantil 
Organitza: Ushiro club esportiu

a les 10 h, a la pista polivalent número 2

Trobada mini volei Catalunya
Organitza: Club voleibol la Garriga

a les 12 h, pels carrers del centre

Festa dels Tres Tombs. Recorregut: 
Sortida parc Els Pinetons, c/Moranta, 
c/ Calabria,c/ Cardedeu, Plaça Esglè-
sia, c/ Ntra. Sra. De la Salut, Plaça del 
Silenci, Passeig, Cast Olivé, c/ Banys, 
c/ Centre, c/ Calabria, c/ Moranta i 
arribada a Pinetons.  
Organitza: associació Els Tres Tombs

Dilluns i divendres 20 i 24 d’abril 
a les 9 h, a l’EMAD 

Píndola formativa “Avançat de Fa-
cebook per a la recerca de feina”
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dimarts 21 d’abril 
a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga el Patronat

Xerrada Literatura i música a cà-
rrec de Mariona Casanovas Olivé i 
Emili Cuenca Biosca: “Montserrat 
Roig: paraules d’Avui” 
Organitza: l’Aula de la Universitat a l’Abast de la FUMH

Dimecres 22 d’abril
a les 17.30 h, a la Biblioteca Núria Albó 

Revetlla de Sant Jordi: Taller infan-
til: “Manualitats de Sant Jordi”, a cà-
rrec del personal de la Biblioteca. Adreçat 
a nens i nenes entre 5 i 12 anys. Cal ins-
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GERARD JOFRA, fill de l’humorista Eugenio

Gerard Jofra és el fill gran del conegut hu-
morista català Eugenio i, a través de la pro-
ductora Saben aquel que diu, ha llançat als 
escenaris l’actor ReEugenio, un fidel imita-
dor del seu pare. 
A través de l’espectacle Inèdits Eugenio, 
que es podrà veure al Teatre de la Garriga 
el 18 d’abril a les 20 hores, Jofra ha recu-
perat alguns dels acudits que el seu pare 
tenia escrits en llibretes abans de morir. 
En la seva actuació, ReEugenio no només 
recupera l’escenografia que caracteritza-
va les aparicions del mític humorista, sinó 
també la seva barba negra, les ulleres fos-
ques i el seu accent inconfusible. 

Per a qui encara no el conegui, qui és en ReEuge-
nio?
ReEugenio és un actor que puja als escenaris per 
reinterpretar les actuacions que el meu pare feia als 
90.

Com va néixer la idea d’homenatjar el vostre pare, 
a través d’un tribut a les seves actuacions?
Va néixer per causalitat. Era un desig que jo tenia en 
el mateix moment que el pare ens va deixar, tot i que 
no sabia de quina manera podia fer-ho. Sentia que el 
pare havia marxat molt aviat, que havia dedicat molta 
feina i passió a la seva professió i que en pocs anys 
podia desaparèixer un referent de l’humor d’aquest 
país.

Quina rebuda va tenir el primer espectacle de 
ReEugenio, l’any 2009?
Sóc el primer sorprès de la rebuda obtinguda. Al pri-
mer espectacle, Con todos mis respetos, vaig fer una 
selecció dels millors 50 acudits per fer un homenat-
ge al meu pare de la millor manera possible, que és 
recordant-lo a sobre d’un escenari i amb una posada 
en escena molt fidel als seus orígens.

Ara presenteu Inèdits Eugenio, una recopilació 
dels acudits que Eugenio va deixar escrits en lli-
bretes abans de morir.
Inèdits Eugenio és el millor espectacle de tots el rea-
litzats i pel qual sento una nostàlgia especial, ja que 
conté un repertori que l’any 1999 vam treballar junts 
a la nostra casa del Montanyà, tot apuntant els dife-
rents acudits a les famoses llibretes del pare.

Amb ReEugenio apropeu el seu humor a noves 
generacions... Hi connecten?
Moltíssim. Per a mi va ser una sorpresa veure el 
record i l’estimació que hi havia pel meu pare i po-
der reunir quatre generacions en un teatre. Veure-hi 
joves de 20 anys que només en devien tenir 6 quan 
el pare va marxar és una cosa que m’omple d’orgull 
i que demostra que hi ha humors que mai passen 
de moda.

Quin creieu que era el secret de l’èxit d’Eugenio?
Crec que l’èxit està en l’autenticitat del personatge. 
El contrast de la seriositat amb què narrava les his-
tories i la credibilitat amb què semblava que donés 
vida a cada un dels seus personatges. Feia un hu-
mor atemporal i per a tots els públics.

Havíeu treballat amb ell durant anys... Com era 
fora de l’escenari? S’assemblava a l’home que 
explicava acudits?
Fora de l’escenari tenia la mateixa seriositat que 
mostrava en escena, però era molt proper als pro-
blemes i inquietuds que teníem quan érem adoles-
cents

Amb el nou espectacle convideu el públic a 
interactuar a través de les xarxes... 
A través de les xarxes socials durant la setmana 
prèvia es poden fer peticions d’acudits al compte de 
Twitter@SabenAquel i amb els hasthags #PideTu-
ChisteAReEugenio i #IneditsEugenio. El 18 d’abril 
l’artista interpretarà els acudits demanats durant la 
seva actuació a la Garriga. 

És el director de l’espectacle Inèdits Eugenio, que es podrà veure el 18 d’abril al Teatre de la Garriga
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“L’humor d’Eugenio no passa de moda”


