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E n  p o r t a d a

Prop de 300 mil euros per millorar els carrers
El projecte es financia amb el romanent de tresoreria del 2013

Opinió dels grups polítics

CIU: És una actuació a diversos carrers del municipi que els darrers equips de govern tenien oblidada. Això, juntament 
amb les actuacions i arranjaments a la via pública, millorarà la circulació de vehicles i ciutadans.
Acord: Les obres d’asfaltat i d’enllumenat, que quedaran enllestides aquesta tardor, permetran millorar la mobilitat i in-
crementar la seguretat viària, tant pels ciutadans com per al trànsit rodat. A més, s’aconseguiran millores en l’eficiència 
dels fanals, amb més bona il·luminació i menys consum energètic i, per tant, un estalvi econòmic en el cost. 
SI: Aquest projecte és una inversió de l’equip de govern. Nosaltres possiblement hauríem fet una altra proposta, o la 
mateixa d’una altra manera, però sempre comptant amb la participació dels veïns. 
PSC:  “És necessari fer el manteniment progressiu de la nostra via pública, perquè no hi hagi deteriorament” 
ICV: “Benvingudes siguin les millores als nostres carrers, que ja feien falta i que haguessin pogut començar abans i 
realitzar-se esgraonadament. La concentració d’actuacions a pocs mesos de les eleccions ens sembla com a mínim 
oportunista”.
PP: “Des del grup municipal del PP aplaudim totes les iniciatives que suposin millorar la mobilitat i incrementar la segu-
retat dels carrers del nostre poble”

Aquesta tardor, l’Ajuntament en-
gegarà un projecte de millora 

de l’asfaltat i l’enllumenat de dife-
rents zones del municipi. Això ha 
estat possible gràcies al romanent 
positiu de tresoreria de l’exercici 
2013 generat per la gestió econò-
mica de l’equip de govern.

Reasfaltat carrers 
Amb l’objectiu d’anar millorant la 
seguretat, l’accessibilitat i l’aspecte 
del municipi, l’equip de govern ha 
decidit reasfaltar diversos carrers 
durant la propera tardor. Amb 
aquesta inversió de 140.000€, 
s’actuarà al carrer Ceràmica, Ra-

mon Pasqual entre Anselm Clavé i 
Carretera Nova, Passatge Dachs, 
tres trams del Passeig, carrer Pere 
Fuster, carrer Can Xic Corder i ca-
rrer Figueral entre Consell i carre-
tera Nova. A més a més, es preveu 
que, amb les millores que presentin 
les empreses en les seves ofertes, 
també es pugui actuar als carrers 
de Rupit, Cardedeu entre carrer 
Bonaire i Plaça de les Oliveres i 
carrer Miquel Porter i Moix entre 
Anselm Clavé i Carretera Nova.

Enllumenat més eficient 
Amb el mateix objectiu s’actuarà a 
la zona, que hi ha entre el carrer 

dels Banys i la carretera Nova i en-
tre el carrer Caritat i la carretera 
de l’Ametlla, al centre del municipi. 
La renovació dels punts de llums 
suposa també un estalvi ener-
gètic. L’espai a il·luminar és d’uns 
25.000 m2 i concretament afecta 
als carrers Banys, Sant Francesc, 
Calàbria, Figueral, Pere Fuster, 
la Doma, Anselm Clavé, Llerona i 
Consell. El cost total de la inver-
sió, que anirà el 100% a càrrec de 
l’Ajuntament, és de 130.000€.  El 
projecte també millorarà la zona de 
can Torre de la Riba, que disposa 
d’un servei d’enllumenat públic de-
ficient.
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En marxa les obres del pg Congost
Es fa un vial per a bicicletes i vianants

Un cop comprada i enderrocada la 
casa número 28 del carrer de Can 

Noguera, a tocar del riu, ja s’estan 
portant a terme les obres per donar 
continuïtat al passeig del Congost. 
Fins ara, aquest carrer, quedava atu-
rat per la banda nord a l’alçada del 
carrer Cogul. El projecte contempla 
construir un vial des del carrer Cogul 

fins al carrer de Can Noguera d’uns 
cinc metres d’amplada per on només 
hi podran circular vianants i bicicle-
tes.
L’obra s’està fent amb els 290.000 eu-
ros dels avals dipositats per un cons-
tructor que va deixar de fer la urbanit-
zació exterior d’un edifici construït en 
aquesta zona.

Finalment les obres del carrer la 
Doma començaran a principis de 
setembre i es preveu que estiguin 
acabades a principis d’octubre.
Aquest projecte millorarà l’acces-
sibilitat i seguretat dels vianants al 
llarg del tram d’aquest carrer entre 
Llerona i Centre. També amb el 
mateix objectiu, s’actuarà al carrer 
Sant Francesc, entre la plaça del 
doctor Montal i el carrer Doma. Tal 
i com es va explicar als veïns en 
una reunió el juliol passat, amb les 

El carrer Doma, arranjat a l’octubre
S’urbanitzarà també un tram del Sant Francesc

Habitatges Protecció oficial

Obres al bar dels Pinetons

Tenir habitatges de protecció 
oficial a la Garriga torna a ser 
possible. Durant el ple del mes 
de juliol es va aprovar la modifi-
cació del Pla General per tal de 
construir una sèrie d’habitatges 
a la plaça de la Pau. També es 
van desestimar les al·legacions 
sobre els terrenys de Can No-
guera de l’INCASOL que tornen 
a ser municipals.

Durant el mes de setem-
bre, amb la fi de la concessió 
del bar dels Pinetons, es fa-
ran obres per millorar-ne les 
instal·lacions. Un cop finalit-
zats els treballs,  que costaran 
prop de 47.000 euros, es farà  
un nou concurs de concessió.

4

obres,  el vial, amb prioritat inver-
tida per a vianants, estarà al ma-
teix nivell que les voreres. Malgrat 
això, es mantindrà la circulació de 
vehicles.
L’empresa adjudicatària tam-
bé soterrarà els contenidors 
d’escombraries a cost zero, ja 
que era una de les propostes de 
millora per optar a la concessió.  
Aquesta obra està finançada, a 
parts iguals, per l’Ajuntament i la 
Diputació de Barcelona.  

Curs per a estrangers

El proper 15 de setembre es 
farà una nova sessió de co-
neixement de la societat ca-
talana adreçada a persones 
estrangeres. Aquestes xerra-
des s’ofereixen a persones es-
trangeres que viuen al municipi 
amb la finalitat de promoure la 
seva integració mitjançant el 
coneixement dels nostres cos-
tums i tradicions. L’activitat, 
que es farà partir de les 11 del 
matí a la sala de Plens, es com-
plementa amb els cursos de 
català que s’ofereixen des de 
l’Ajuntament. 
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S’aproven les subvencions a projectes de cooperació
L’Ajuntament hi destina el 0.8% del seu pressupost 

del nostre  municipi. La valoració dels 
projectes ha anat a càrrec del Fons 
Català de Cooperació, organisme que 
també en fa el seguiment i amb qui 
l’Ajuntament hi té un conveni des de 
l’any 2011. 
A banda, del projecte en sí, les enti-
tats han de dedicar part dels diners 
a realitzar activitats d’educació per 
al desenvolupament al poble, amb la 
finalitat d’explicar, ja sigui mitjançant 
xerrades, projeccions de pel·lícules o 
edició de materials diversos, en què 
consisteixen els seus projectes, i el 
motiu pel qual cal seguir donant-los 
suport. 

Un any més, l’Ajuntament sub-
vencionarà diversos projectes 

de cooperació al desenvolupament, 
destinant el 0,8% del seu pressupost. 
Enguany, han estat aprovats 5 dels 
8 projectes que es van presentar: el 
de Mans Unides, el de l’associació 
Cultural Asilah, el de l’Institut Vil·la 
Romana (conjuntament amb Entre-
pobles), el de l’associació La Garriga 
Societat Civil i el de la Fundació Pax. 
Entre tots, sumen 48.814,90 euros 
dels 56.893,48 amb què comptava la 
convocatòria. El que resta anirà, com 
altres anys, a projectes socials que 
atenen persones en situació de risc 

La Garriga Societat Civil, a Mèxic
Un dels projectes que rebran sub-
venció aquest any és el que promou 
l’associació la Garriga Societat Civil 
a la regió mexicana de Montaña des 
del 2012. Aquesta regió de l’estat de 
Guerrero té una població indígena 
que representa el 70% del total. Els 
indígenes mantenen una organitza-
ció comunitària pròpia basada en els 
usos i costums i en la jerarquia dels 
càrrecs cívics i religiosos, que són es-
collits en assemblees. 
En aquest context el projecte pretén 
promoure l’autogestió de la població 
de la Montaña a través de la formació 
i de l’acompanyament en els proces-
sos organitzatius comunitaris. També 
es volen construir referents per altres 
comunitats de la Muntanya de Gue-
rrero, a través de posar en valor la 
cultura dels pobles originaris Nahuas, 
Me’phaa i Na Savi.
D’altra banda, l’entitat durà a ter-
me del 9 al 12 d’octubre, una acció 
de sensibilització que sota el títol 
Diàlegs per a la defensa del territori 
i de l’autogovern, servirà per celebrar 
els seus 15 anys.  

La Diada enceta els actes del Tricentenari a la Garriga
S’organitzaran activitats fins el 21 de novembre

La Garriga organitzarà de l’11 de 
setembre al 21 de novembre una 
desena d’activitats per commemo-
rar el Tricentenari de 1714. El pro-
grama d’actes s’inaugurarà l’11 de 
setembre amb l’espectacle poètic 
“Hem escollit. Vinguts del que fó-
rem, restem el que som” que es 
farà durant l’acte institucional de la 
plaça del Silenci. La Diada a la Ga-
rriga també comptarà amb l’aplec 
de sardanes i l’ofrena de flors, 
el dia 10, i la pujada al turó de la 
bandera i la cantada d’havaneres, 
el dia 11. Serà durant el mes 
d’octubre quan es concentrarà tot 
el gruix d’activitats del Tricentenari 

amb dues conferències (dies 9 i 
23) i tres sessions familiars, que 
permetran explicar la celebració 
a petits i grans amb jocs i con-
tes.  En aquest sentit, es farà un 
hora del conte especial (dia 4) 
sota el títol “Avi, què va passar el 
1714?”, un taller de sabors (dia 
17) amb Regina Martí que perme-
trà descobrir la revolució d’olors, 
textures i sabors de la Catalunya 
de finals del segle XVIII i un taller 
(dia 25) a càrrec d’Àura Didàctica 
que portarà als seus participants 
a viatjar al passat. Completarà 
l’oferta, un taller de jocs històrics 
i una exposició. 
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Centenars de persones omplen els carrers per Festa Major
La programació va comptar amb actes per a totes les edats

tims anys amb modificacions per 
fer-les més atractives. Així per 
exemple, la festa de l’escuma va 
comptar amb tobogans inflables; 
els concursos populars, que reu-
neixen molta expectació, com el 
de trencar síndries amb el cap in-
corporaven el de beure orxata; o 
les activitats infantils al Passeig 
que van incorporar el taller de 
bombolles de sabó.
També va aconseguir nombro-
sa participació, la nova oferta 

Centenars de persones van 
omplir tots i cada un dels ac-

tes durant els quatre dies de Fes-
ta Major. Començant per un pregó 
multitudinari de Quim Masferrer, 
El Forester, a la plaça; passant 
pels diversos concerts al Passeig 
i acabant per un sopar de Festa 
Major que va doblar el número de 
comensals.
La programació d’enguany va 
agradar a tots els públics perquè 
consolidava activitats dels úl-

pensada per a nois i noies de 8 
a 16 anys com les sessions de 
paintball, el concert de Macedò-
nia i l’esgarrinxada infantil.
Tot plegat, sense oblidar els clàs-
sics com el correfoc, els con-
certs vermuts, el sardaxou, les 
havaneres o el concert de Festa 
Major, que va anar a càrrec de 
l’orquestra Montgrins. El punt i fi-
nal el va posar un elaborat espec-
tacle de foc, llum i color del Front 
Diabòlic.
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Els visitants omplen les Jornades Modernistes 
Els permet conèixer de primera mà com es vivia fa 100 anys

Les diferents activitats de la terce-
ra edició de les Jornades Moder-

nistes van ser un èxit de participació. 
Desenes de persones van assistir a 
les conferències, exposicions i so-
bretot a les visites guiades que mos-
traven l’arquitectura, però també 
el tarannà i la vida dels estiuejants 
del principis del segle XX.  Des del 
Centre de Visitants es van organit-
zar diferents activitats teatralitzades 
que permetien captar de primera mà 

com era la vida durant aquella època 
i com es va transformar el dia a dia 
dels garriguencs i garriguenques amb 
l’arribada dels estiuejants.
Una informació que es va completar 
amb les dues xerrades de Lluís Cus-
pinera. La primera, amb Carme Clu-
sellas, sobre Raspall i, la segona, so-
bre l’arxiu que l’arquitecte garriguenc 
ha cedit a l’Ajuntament.
La programació també va comptar 
amb una exposició i diverses activi-

Juliol musical

tats musicals com el concert de gui-
tarra de Manel Sánchez, l’espectacle 
de cançons de Narcisa Freixas i Car-
me Karr a càrrec de la soprano Ma-
ria Teresa Garrigosa  i el tenor Jordi 
Cortada, i l’actuació de l’Esbart Mara-
gall.
Les Jornades es van crear l’any 2012 
per reflexionar sobre el moviment 
cultural del modernisme i com punt 
de trobada i aparador del patrimoni 
garriguenc.

La Botiga al Carrer, que aquest 
any arriba a la vuitena edició, 
es farà el proper diumenge 7 de 
setembre. Des de l’ASIC, s’està 
preparant una gran diada amb 
tallers i activitats durant tota la 
jornada. Enguany, l’entitat con-
vidada serà el Grup Il·lusió. Per 

a ells seran els donatius del ball 
solidari que fan a la tarda boti-
guers i comerciants. Aquesta cita, 
que ja forma part del calendari fixe 
d’activitats de la Garriga, és un 
aparador dels serveis i productes 
del comerç del municipi.
D’altra banda, l’ASIC va celebrar 
el passat 11 de juliol el tradicional 
Sopar del Botiguer. Una trobada 
que serveix per compartir idees i 
inquietuds dels comerciants i, al-
hora, per homenatjar a diferents 
establiments.  Enguany es va 
distingir a la Pastisseria la Viene-
sa pels seus 60 anys dedicats al 
comerç de la Garriga i a l’Armeria 
Grau pel seu 50è aniversari.  Du-
rant l’acte també es van fer entre-
ga dels premis del 29è Concurs 
d’aparadors de Corpus.

La música va ser present du-
rant tot el mes de juliol a la Ga-
rriga amb el concert del cicle 
de cinema solidari, els puntets 
del dimecres, el divendres a la 
Fresca i el concert del 40 ani-
versari de la Coral Ariadna. Qui 
també va celebrar el seu aniver-
sari amb un concert van ser El 
Brou del Mestre i la Fourni Pro-
duccions. La Festa dels seus 
10 anys va comptar amb Mau 
Boada, Paul Fuster, La Troba 
Kung-Fú  i La Sra. Tomasa.
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Nou itinerari turísticopatrimonial a la Garriga
Es presentarà durant les Jornades Europees de Patrimoni

Les Jornades Europees de Patri-
moni, que se celebraran del 26 al 

28 de setembre, serviran, enguany, 
per presentar un nou itinerari: el de 
secà. La ruta, que es podrà des-
carregar al web visitalagarriga.cat, 
passa pel Malhivern, el camí rama-
der del Pla de les Parets i els camps 
d’ametllers, descobrint la importàn-
cia dels forns d’argila, de la vinya i 
de les torrenteres en aquesta zona. 

La visita guiada anirà a càrrec d’Aura 
Didàctica i Difusió Cultural, amb la 
col·laboració de l’Associació Agrària 
de la Garriga. Després de l’itinerari 
del regadiu i del de la Garriga Secre-
ta, aquest és el tercer i últim creat 
des del projecte la Garriga rural. La 
ruta passarà, com les altres, a formar 
part, de manera fixa, de l’oferta turís-
tica i de descoberta del patrimoni del 
municipi. 

Meteorologia amb Dani Ramírez
Però les Jornades començaran el di-
vendres amb una xerrada sobre el cli-
ma de la Garriga i la seva comarca, a 
càrrec de l’estudiant garriguenc Martí 
Oliveras i el meteoròleg de TV3 Dani 
Ramírez. Tancarà l’edició, una taula 
rodona, el diumenge, amb el consul-
tor ambiental, Josep Ma Mallarach i el 
filòsof, Jordi Pigem que conversaran 
sobre els paisatges i els seus valors 
intangibles, la sostenibilitat i la impor-
tància de la conservació del patrimoni 
paisatgístic.
Les Jornades van ser creades pel 
Consell d’Europa l’any 1991 per apro-
par als ciutadans la riquesa patrimo-
nial dels diferents països. En aquest 
sentit, a Catalunya, cada any durant 
aquests dies, més de dos-cents mu-
nicipis ofereixen activitats que perme-
ten descobrir llocs històrics, museus, 
jardins i espais del seu patrimoni.

Fem el carrer més nostre
És el lema de la Setmana de la Mobilitat

La Garriga tornarà a celebrar, del 
22 al 29 de setembre, la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible i Segura. 
Sota el lema ‘Fem el carrer més 

nostre’, vol promoure en aquesta 
edició la cerca “de noves formes de 
mobilitat que s’allunyin del domini 
absolut del cotxe particular i busqui 
un transport més sostenible, segur i 
saludable”.  
La programació començarà amb la 
tradicional bicicletada, que es farà 
el diumenge 21. Amb sortida des 
del passeig del Dr. Vich, es com-
pletarà un circuit que acabarà al 
Parc dels Pinetons, amb piscolabis 
i l’espectacle “Apali familia” de Rah-
mon Roma.
L’altra activitat d’aquesta edició serà 
un taller de manteniment de bicicle-
tes que es farà el divendres 26 de 
setembre. Els interessats a assistir-
hi s’hauran d’inscriure a l’àrea de 
Via Pública de l’Ajuntament trucant 
al 93 860 52 90, per correu elec-
trònic a msole@ajlagarriga.cat o a 
les botigues Golden Bikes i Planet 
Bikes.

Curs de patrimoni

A partir del 4 de setembre s’obriran 
les inscripcions pel curs de forma-
ció de guies-intèrprets en llocs 
d’interès patrimonial, que organit-
za l’Ajuntament els proper 17 i 18 
d’octubre. Aprendre a detectar les 
característiques, i necessitats del 
públic visitant, utilitzar les tècni-
ques d’interpretació del patrimoni 
en itineraris guiats i conèixer els 
mitjans interpretatius són alguns 
dels objectius del curs, que anirà 
a càrrec d’AmbientArte, una de les 
empreses més importants de la 
disciplina de l’Estat espanyol. 
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Tastets d’ofici per al jovent
El Punt torna a organitzar cursos

El Punt d’Informació Juvenil (PIJ) 
tornarà a organitzar, aquest curs, 

el seu cicle de Tastet d’Oficis.
Aquest projecte, que ja fa anys que 
es va posar en marxa, programa di-
ferents sessions per a joves en edat 
de treballar (16-20 anys). Formen 
part d’aquest programa el curs de 
Pre-monitors, el curs de cangurs, el 
curs d’Atenció al Públic (botigues) i 
el curs de Cambrers. 
L’objectiu principal és formar 
l’alumnat i donar-los l’oportunitat 
d’una primera experiència laboral. 

Per aquest motiu tots els tallers te-
nen una part teòrica i una part pràc-
tica a comerços o establiments lo-
cals. En aquest sentit, ja hi ha una 
cartera de comerços locals adherits 
que, amb aquesta iniciativa, també 
en surten beneficiats, ja que “du-
rant unes hores reben l’ajuda de 
persones molt entusiasmades en 
l’activitat”. 
A principi de curs, es farà una Fes-
ta de Presentació per tal de donar a 
conèixer la iniciativa a tot el jovent 
del municipi i als seus pares.

Comença el curs a l’EME
Tallers de noves tecnologies i escriptura

Grau en dret a la FUMH

Escoleta de teatre

La Fundació Universitària Mar-
tí l’Humà (FUMH) impartirà la 
propera tardor el grau en dret 
Common Law amb titulació 
oficial de la Universitat de Lon-
dres. El curs està orientat a for-
mar futurs advocats o advocats 
en exercici que vulguin exercir 
i/o treballar en bufets i consul-
tories transnacionals de l’àmbit 
anglosaxó. El grau, de tres anys 
de durada, s’impartirà a la Fun-
dació amb docents nadius.

Del 8 al 19 de setembre es 
tornen a obrir, a l’EME, les 
inscripcions per apuntar-se a 
l’Escoleta de Teatre. Actual-
ment hi ha el grup iniciació, el 
grup aprofundiment i el grup 
Dofins. A través de la interpreta-
ció, l’Escoleta de Teatre pretén 
formar l’alumne perquè apren-
gui a treballar la psicomotricitat, 
l’autocontrol i l’expressió.

L’Escola Municipal d’Educació 
(EME) comença el nou curs amb 
una oferta renovada. Als cursos 
d’anglès i informàtica, s’hi afegei-
xen tallers de noves tecnologies. 
Sota el títol “Què puc fer amb les 
fotografies del mòbil” o “Tinc un 
smartphone, i ara què?”, les ses-
sions volen donar eines sobre 
com treure el màxim profit del 
nous aparells de telefonia.
Una altra novetat, és el curs 
d’Iniciació a l’escriptura de fic-
ció, adreçat a persones amb ha-

bilitats o interès per escriure que 
volen conèixer les bases de l’ofici 
d’escriptor.
L’oferta de l’EME es completa 
amb diferents tallers “handmade” 
en els quals s’explicaran diverses 
tècniques per a treballar amb pro-
ductes naturals, per segons els 
organitzadors “descobrir el plaer 
de les coses fetes a mà, creant 
peces úniques i personalitzades”.  
En aquestes sessions es podrà 
aprendre a feltrar llana natural,  fer 
peces de sabó o estampar roba, 
entre d’altres.
A més, per a aquest curs 
2014/2015, es mantenen els cur-
sos d’informàtica de nivell bàsic 
i nivell mig amb la possibilitat de 
realitzar la prova per obtenir el 
certificat ACTIC i  la formació per 
preparar l’accés a cicles formatius 
de grau mitjà i superior.

Curs emprenedors

L’Ajuntament organitzarà el 16 
i 18 de setembre un nou taller 
per a emprenedors. Sota el títol 
“Coneix els teus talents ocults 
i estimula la teva creativitat” es 
vol donar eines sobre com po-
tenciar el propi talent i com des-
envolupar la creativitat per tal 
de “generar idees del no res”. 
Els interessats cal que confirmin 
l’assistència al 93.860.52.94 o a 
nblancher@ajlagarriga.cat.



El Garric
Núm.128 . setembre 2014

11

L’Alhambra torna a obrir les seves portes
Estrena projector digital, equip de so i pantalla

El mag Lari inaugurarà la temporada del Teatre 
Se segueix apostant pels grups locals

El mag Lari serà l’encarregat 
d’obrir la temporada setembre-

gener del Teatre de la Garriga-El Pa-
tronat amb un espectacle que mos-
trarà l’il·lusionista “en estat pur” i en 
el qual, segons l’artista “la platea té 

tanta importància com l’escenari”.  
L’espectacle, que es farà a les 19h 
del dia 27 de setembre, enceterà 
una temporada, en què es torna a 
apostar pels grups locals. Així hi ac-
tuaran Kòmix, el 18 d’octubre amb 

rar un veritable èxit col·lectiu que ha 
posat a prova no només als amants 
del cinema sinó a tots els ciutadans 
de la Garriga. Tots plegats han per-
mès evitar el tancament d’un espai 
centenari i reconvertir-lo en un equi-
pament per celebrar-hi concerts i al-
tres actes cívics i culturals”.  
Construït el 1913 (amb una façana 
modernista) el local acumula cent 
anys d’història d’oci i cultura a la Ga-
rriga. Les primeres projeccions daten 
del 1928. 
Dirigit des de finals de la dècada dels 

El Cinema Alhambra reobrirà les 
seves portes el 29 d’agost amb 
una festa i la projecció de El Niño.
D’aquesta manera es posa punt 
i final a prop de deu mesos de 
tancament i a més d’un any de 
campanya per tal d’aconseguir els 
diners necessaris per adaptar el 
cinema i per comprar un projec-
tor digital, dos dels requisits claus 
perquè l’emblemàtic cinema no 
hagués de tancar.
Segons el Cineclub la Garriga, 
“L’acció Alhambra es pot conside-

l’obra “8 dones” i també el 15 de 
novembre conjuntament amb els 
Tatrevits amb l’obra “Ara o mai”; i 
el cor Americantus, el 4 d’octubre 
amb “Tangcoral”. Mainasons, el dia 
26 d’octubre, l’associació Fem Pas-
torets, per Nadal, i els Artristras, el 
25 de gener, també formen part del 
cartell d’artistes locals d’aquesta 
temporada. La programació, que es 
vol consolidar com una oferta d’oci 
a tota la comarca, portarà als es-
cenaris la música del Cor de Cam-
bra de Granollers (8 de novembre) 
i dels The Excitements (29 de no-
vembre).
La dansa tornar a tenir un paper des-
tacat amb l’espectacle “Dret a deci-
dir, executable” de la cobla Catala-
na dels Sons Essencials i l’Esbart 
Joaquim Ruyra (12 d’octubre), així 
com els espectacles familiars que 
comptaran amb Pep López i el seu 
llençol d’estels (30 novembre), en-
tre d’altres.

70 per Josep Maria Miró, és un 
dels pocs cinemes anomenats de 
poble que queden a Catalunya. 
Miró oferia fins el novembre pas-
sat cada setmana programacions 
dobles, especialitzant-se en cine-
ma europeu i d’autor, projectant 
versions originals i cinema català. 
Però amb els canvis tecnològics 
la sala s’havia quedat enrere. 
Dotat d’un projector de 35 mm, 
cada vegada era més difícil trobar 
pel·lícules i des de finals del 2013 
ja totes es distribueixen en for-
mat digital. Els propietaris, però, 
no podien fer front a la despesa 
de comprar un projector digital 
i va ser en  aquest context, que 
es va engegar la campanya SOS 
Alhambra, que ha aconseguit no 
només el seu objectiu, sinó també 
ampliar la consciència de poble 
de molts garriguencs i garriguen-
ques.
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Meritxell Budó, Vicens Guiu, J.M. Torres, Joan 
Esteban, Juliet Grau, Mar Canet i Albert Jimenez

Neus Marrodan, Albert Benzekry i
 Dolors Castellà

Estem preparats.
Encarem uns mesos transcenden-
tals pel país i també pel nostre poble. 
L’olla política bull a més no poder, i 
per a totes aquelles persones que 
d’una manera o altre –en la simpa-
tia, en la militància, en el càrrec– ens 
interessem per la gestió pública des 
de la política entesa com a servei a 
la ciutadania més propera, és un pri-
vilegi poder viure aquests moments. 
Tanmateix aquest privilegi no serà 
complet si l’independentisme no cul-
mina democràticament aquest procés 
històric nascut, paradoxalment, de la 
mort del vell catalanisme. A les portes 
de la commemoració del Tricentenari 
de l’11 de setembre –que a la Garri-
ga celebrarem intensament amb una 
desena d’actes–, fem una crida per-
què la Diada d’enguany sigui enca-
ra més participada que l’any passat, 
perquè ARA ÉS L’HORA de fer sentir 
la nostra veu i de dipositar el nostre 
vot el proper 9 de novembre. I com 
que estem d’acord en que el dret a 
decidir no és subrogable a l’opinió de 
cap altra instància si no és la veu po-
pular, no podem contemplar d’altres 
escenaris. Ara ja no toca. A aquestes 
alçades, no.

Acord Independentista, però, és so-
bretot un projecte municipal que refor-
ça el compromís amb la Garriga ex-
pressat en l’acció de govern que els 
electors ens vau encomanar. La pro-
pera legislatura serà importantíssima, 
de veritable transició pel món local. 
Necessitarem gent preparada i ardi-
da, amb visió, determinació i capaci-
tat de diàleg. Per això, la nostra as-
semblea, junt amb la dels companys 
d’ERC, amb qui compartim camí, ha 
escollit Neus Marrodán per encapça-
lar una candidatura que també volem 
que sigui vostra i en la qual, des d’ara, 
us convidem a participar. Estem con-
vençuts que els nostres pobles i ciu-
tats només avançaran des de postu-
lats que superin els marcs actuals. 
Només l’independentisme ens pot 
encaminar al progrés que desitgem. 
La resta, molt legítima, és avalar el 
conservadorisme de la vella política. 
A la Garriga, estem preparats.

Aquest és l’espai d’El Garric 
dedicat als grups polítics mu-
nicipals.

El tema d’aquesta secció és 
lliure i cada grup escriu sobre 
allò que considera interes-
sant compartir amb la ciuta-
dania.

Aquestes pàgines, doncs, 
són també un reflex de 
l’actualitat política, social i 
cultural de la Garriga.

La Diada i 9N2014
“El procés va endavant i no té retorn, 
ara ens cal serenitat i convicció per 
anar superant tots els obstacles que 
ens trobarem pel camí”. Són paraules 
recents del President Mas, per dir-
nos a tots els catalans i catalanes que 
aquest procés no té marxa enrere. Els 
catalans tenim dret a decidir el nostre 
futur a través d’una consulta. Conver-
gència i Unió es va comprometre amb 
els catalans a poder exercir aquest 
dret a través del programa electoral, 
així com també a avançar en la cons-
trucció de l’estat propi. No és un camí 
improvisat, si no un recorregut cohe-
rent al llarg de la nostra història i una 
evolució política acompanyada per 
suport majoritari a les urnes. Davant 
les presses d’alguns i l’escepticisme 
d’altres, des de CiU sempre hem de-
fensat que aquest procés l’hem de fer 
bé, per fer-lo possible. I és on som ara: 
carregant-nos de raons dia a dia. És 
un camí llarg, no és un joc ni a veure 
qui treu més pit. Cal escoltar al poble, 
exercir la nostra sobirania com a ciuta-
dans i procedir segons mani el poble. 
El president Mas i Convergència i Unió 
estem liderant el procés que permetrà 
que els catalans puguem decidir lliure-
ment el nostre futur com a país. Una 
responsabilitat que combinem amb la 
de gestionar el dia a dia les nostres res-
ponsabilitats de govern a més de 450 
ajuntaments, les Diputacions, Consells 
comarcals i el Govern de la Generali-
tat. Us convidem a participar en tots els 
actes que s’organitzen en motiu de la 
Diada, que ha de ser festiva, reivindi-
cativa i il·lusionant. Especialment, la V 
que Òmnium i l’ANC estan organitzant 
a Barcelona. V de valors, de votar, de 
voluntat, de vèncer. Ens espera una 
Tardor “calenta” políticament parlant, 
amb una consulta el proper #9N2014 
i el joc brut que fins aleshores hi haurà 
a tots nivells (congreso, tribunals, mit-
jans de comunicació) i caldrà, com diu 
el President Mas, serenitat, convicció i 
capacitat de resistència. I mentrestant 
hem de seguir fent camí, treballant per 
#laGarriga, pels garriguencs i garri-
guenques, atenent com mai a les per-
sones i fent avançar el país. Un país 
que ja ha decidit el seu camí. Bona 
Diada a tots i totes!
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Autodeterminació i Palestina
Com tantes vegades des del final 
de la segona guerra mundial, el po-
ble palestí està patint una agressió 
indiscriminada per part del pode-
rós exèrcit d’Israel, mentre que el 
món mira cap a una altra banda. 
Els morts civils es compten ja per 
milers, i els ferits i la destrucció de 
bens i equipaments es multipliquen 
dolorosament. Malgrat les reitera-
des matances i el tracte sistemàti-
cament vexatori per part del govern 
israelià, als palestins se’ls nega allò 
que tants altres pobles d’arreu re-
clamen amb tota la raó –a Europa, 
per esmentar-ne només un parell, 
escocesos i catalans es troben im-
mersos en processos de consulta--, 
un dret tan senzill i elemental com 
és el de l’autodeterminació.

La realitat és que la franja de Gaza 
s’ha convertit en un gran camp de 
concentració diàriament bombarde-
jat, i que la terra de Cisjordània és 
sistemàticament saquejada per co-
lons invasius amb la aquiescència i 
complicitat del govern d’Israel. Da-
vant aquests fets inqüestionables, 
no és admissible la equidistància 
dels governs i institucions sobre la 
qüestió palestina; no és acceptable 
tractar un poble agredit, empobrit 
i abandonat a la seva sort amb la 
mateixa consideració que el seu 
agressor; a Gaza no estan lluitant 
dos exèrcits, sinó que un exèrcit tot-
poderós està matant població civil i 
destruint equipaments civils.

És per tot plegat que ICV de la Ga-
rriga, juntament amb els companys 
del PSC, vam presentar una moció 
al darrer ple, moció que, malau-
radament, no va comptar amb el 
suport de l’equip de govern: CiU 
hi va votar en contra i ERC es va 
abstenir. Amb el nostre únic vot con-
trari, es va aprovar, en canvi, una 
proposta que tendeix a igualar les 
parts en conflicte, aigualint la cruel-
tat de l’enèsima i desproporcionada 
agressió. Nosaltres seguirem pen-
sant que Palestina és víctima d’un 
govern d’Israel ultradretà i militaris-
ta, i que el dret a l’autodeterminació 
és, evidentment, universal.

Josep Oliveras
Xavier Bernaldo
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Àlex Valiente
Carlos Martín

Israel Molinero
Martí Porter

S’ha acabat la Festa Major; una 
festa major que clarament deixa 
entreveure que ens acostem a un 
període electoral. La partida de la 
Festa d’enguany s’ha incremen-
tat en molts diners de la partida 
prevista als pressupostos, mentre 
a nosaltres se’ns va dir que no hi 
havien més diners per partides 
d’àmbit social. 

Una Festa Major que segueix el 
model de donar protagonisme a 
qualsevol preu a la gent de fora, 
com es veu en el pregó. Nosaltres 
preferim donar protagonisme a la 
gent de la Garriga. Les entitats 
de la Garriga han omplert, amb 
pressupostos minsos l’agenda 
d’activitats. Els grups locals emer-
gents també han deixat clara la 
qualitat musical de la Garriga, així 
com en el teatre. 

En definitiva, es deixa clar que 
mentre uns busquen una vessant 
més mediàtica que va deixar molt 
que desitjar com el pregó, d’altres 
exhibeixen la qualitat i deixen clar 
que la Garriga té una qualitat in-
dubtable! 

El proper onze de setembre tor-
narà a constituir una fita històrica 
cap a la independència de Cata-
lunya. Tenim una nova oportunitat 
per expressar-nos i tornar a mar-
car un punt d’inflexió en aquest 
procés tan anhelat. Des de SI la 
Garriga sempre hem intentat radi-
calitzar el procés en el bon sentit 
de la paraula, defensant el dret a 
l’autodeterminació, la independèn-
cia i l’inici d’un nou procés. 

Un procés, que demostra la gran 
determinació d’un poble, que du-
rant molts anys, ha defensat la 
seva pròpia existència i llibertat. 
Un poble que ha sortit al carrer 
d’una manera pacífica i festiva, 
amb un clam tan alt, que no s’ha 
pogut ignorar, i ho celebrem.

Aquest onze de setembre de 2014 
no pot ser menys esperançador 
que cap altre. No podem defallir, el 
procés ja ha començat a canviar la 
història i la valentia d’un país n’és 
la força.

Hem d’omplir els carrers de Barce-
lona perquè la Via Catalana 2014 
sigui un èxit esclatant, i esdevingui 
l’impuls definitiu perquè el nou de 
novembre el Govern de la Gene-
ralitat posi les urnes, digui el que 
digui Espanya. I que sigui l’última 
Diada de reivindicació, ja que si 
volem, podem guanyar la indepen-
dència aquest 2014. SOM-HI, ARA 
MÉS QUE MAI! 
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Dissabte 6, de setembre
durant tot el dia, a la pl Can Dachs
Fira Alternativa
Organitza: Art 10 Aliment i Ajuntament 
de la Garriga

a les 20 h, des de Can Raspall
Visita guiada nocturna “La nit del 
Modernisme”. Preu 8 euros. Inclou vi-
sita + obsequi+ refrigeri copa de cava. 
Amb motiu de l’Any del Turisme Fami-
liar, els menors de 14 anys tindran un 
preu especial de 4 euros. Inscripció prè-
via: info@visitalagarriga.cat o trucant al 
93.113.70.31 / 610.47.78.23
Organitza: Centre de Visitants

Diumenge, 7 de setembre 
durant tot el dia, pels carrers del cen-
tre
Botiga al carrer
Organitza: ASIC

Dimecres, 10 de setembre
a les 20.30 hores, a la pista núm. 1
Diada Nacional de Catalunya. 58è 
Aplec de la Sardana
Organitza: Agrupació Sardanista de la 
Garriga

a les 00 hores, a la pista núm. 1
Diada Nacional de Catalunya. Home-
natge a la Senyera i ofrena floral de 
les entitats de la Garriga
Organitza: Òmnium Cultural de la Ga-
rriga amb la col·laboració de l’ANC la 
Garriga

Dijous, 11 de setembre
a les 8.30 hores, a la Pista núm. 1
Diada Nacional de Catalunya. Pujada 
al Turó de la Bandera
Organitza: Amics de la Senyera

a les 11.30 h, a l’auditori de l’Escola de 
Música 
Diada Nacional de Catalunya. Acte 
Institucional i espectacle poètic: 
“Hem escollit. Vinguts del que fórem, 
restem el que som” a càrrec d’Òscar 
Intente
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 21 h, a la plaça de l’Església
Havaneres amb el grup Port Bo i 
rom 
cremat 
Organitza: CDC la Garriga

Dissabte, 13 de setembre
a les 10h, al Centre de Visitants (ctra. 
Nova, 46)
Itinerari guiat: “Vila termal i 
d’estiueig”(Ruta Raspall) Inscripció 
prèvia: info@visitalagarriga.cat o tru-
cant al 93 113 70 31 / 610 47 78 23. 
Preu: 4,5 € / 3 € (reduïda).
Organitza: Centre de Visitants

Dilluns, 15 de setembre
a les 11h, a la Sala de Plens
Sessió de coneixement de la societat 
catalana (adreçada a persones es-
trangeres) 
Inscripcions a: Oficina de serveis so-
cials o pigualtat@ajlagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

Del 15 al 30 de setembre
de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 16 
a 19.30 h, i divendres, de 10 a 13 h
Inscripcions als cursos de català per 
a adults del CPNL per aprendre a par-
lar català amb fluïdesa i per iniciar-se 
o millorar l’escriptura en català
Organitza: Oficina de Català de la Ga-
rriga, tel. 938605994, carrer del Nego-
ciant, 79 (EME)

Dimarts, 16 i dijous 18 de se-
tembre
de 9 a 12 h, a Can Raspall      
Taller per a emprendors  “Coneix 
els teus talents ocults i estimula 
la teva creativitat” Cal confirmar 
l’assistència al 93.860.52.94 o a 
nblancher@ajlagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga
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Dimecres, 24 de setembre
a les 19 h, a la sala de Plens
Ple municipal. El podeu seguir en di-
recte per Ràdio Silenci
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Divendres, 26 de setembre
de 8.30 a 10 h, al carrer Guifré
Rally la Garriga-Puigcerdà
Organitza: Classic Car la Garriga

 

a les 20 h, a l’Auditori municipal. Plaça 
del Silenci
Taller de manteniment de bicicletes. 
Inscripcions a l’Àrea de Via Pública 
de l’Ajuntament: msole@ajlagarriga.
cat o tel. 93 860 52 90 i botigues: Gol-
den Bikes i Planet Bikes.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 20 h, a can Raspall
Jornades Europees del Patrimoni. 
Xerrada: Una aproximació al clima 
de la Garriga i la seva comarca a cà-
rrec de Martí Oliveras i Dani Ramírez 
(meteoròleg de TV3)
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Del 27 al 28 de setembre
durant tot el dia, al pavelló de Can Violí
Copa de Barcelona de Patinatge 
Artístic. Categories Aleví, Infantil i 
preInfantil
Organitza: Club Patinatge La Garriga i 
Federació Catalana de Patinatge

Dissabte, 27 de setembre 
a les 17.30 h, des de la plaça Narcisa 
Freixas
Jornades Europees del Patrimoni. 
Presentació del nou itinerari sobre 
els paisatges de secà de la Garriga. 
Descobreix paisatges, històries i pa-
trimonis desconeguts amb una visita 
guiada a càrrec d’Aura Didàctica i Di-
fusió Cultural i amb la col·laboració 
de l’Associació Agrària de la Garri-
ga
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 19 h, al Teatre de la Garriga-El Pa-
tronat
La màgia del Mag Lari
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Diumenge, 28 de setembre
durant tot el dia, al poliesportiu de Can 
Noguera
Torneig Handbolica’t
Organitza: Club Handbol la Garriga

a les 11 h, davant de la capella de Santa 
Maria del Camí
Jornades Europees del Patrimoni. 
Taula rodona-conversa: Redesco-
brint els paisatges i els seus valors 
intangibles. A càrrec de Josep Ma 
Mallarach (consultor ambiental) i Jordi 
Pigem (filòsof). Més info: www.visitala-
garriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga

al matí,
VIII Lliga Intercomarcal Amateur de 
carruatges
Organitza: Associació Els Tres Tombs
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Dissabte, 20 de setembre
a les 18 h, a la Plaça Sta Isabel
1r festival de titelles al carrer de la 
Garriga. Pep Verduretes de la Cia. 
Rúcula titelles
Patrocina: Gelatteria Toscana. Organit-
za: Ajuntament de la Garriga

Diumenge, 21 de setembre
a les 11h, des del passeig del Dr. Vich 
Bicicletada de la Setmana de la Mo-
bilitat Sostenible i Segura. “Fem 
el carrer més nostre”. Arribada al 
Parc dels Pinetons, amb piscolabis 
i animació infantil amb l’espectacle 
“Apali familia” de Rahmon Roma
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 18 h, a la Plaça Sta Isabel   
1r festival de titelles al carrer de la 
Garriga Les 3 plomes del Drac de la 
Cia. Canari Veterinari
Patrocina: Gelatteria Toscana 
Organitza: Ajuntament de la Garriga
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ISABEL FERNÁNDEZ, Directora de l’empresa Ambientarte S.L. 

“Cal que la persona se senti part del lloc que visita”
Isabel Fernández (Ferrol 1974) està al capdavant 
d’una de les empreses pioneres de l’Estat espan-
yol en projectes relacionats amb la difusió del pa-
trimoni, l’educació ambiental i la interpretació del 
patrimoni. Amb més de deu anys d’experiència 
com a educadora i com a guia, va estar cinc anys 
al parc Nacional de les illes Atlàntiques de Galí-
cia i és una de les persones que forma part del 
seminari permanent del CENEAM del Ministe-
ri d’Agricultura. A l’octubre vindrà a la Garriga a 
impartir un curs de formació de guies-intèrprets. 
Els interessats es poden inscriure a l’Ajuntament a 
partir del 4 de setembre.

Què és la interpretació del patrimoni (IP)? Què aporta 
aquesta disciplina al patrimoni i a les visites amb guia? 
La interpretació del patrimoni és una disciplina amb una me-
todologia pròpia que va néixer als Parcs Nacionals dels Es-
tats Units. Busca la millor manera de comunicar-se amb el 
públic que visita llocs d’interès patrimonial en el seu temps 
d’oci. Es tracta que la gent entengui el que els estem expli-
cant i connectar emocionalment amb els visitants (d’alguna 
manera arribar-los al cor). 

Així, un guia no només ha de donar informació?
No només els hem de donar informació, sinó que cal un procés 
creatiu per a convertir aquesta informació. Les persones obli-
dem les dades, les xifres, és més, si aquestes dades no ens 
les referencien, moltes vegades no som capaços d’entendre-
les. Quan un guia utilitza les tècniques de la interpretació del 
patrimoni amb activitats, preguntes obertes, exemples o utilit-
zant els sentits, fa que els usuaris no siguin uns mers espec-
tadors sinó que se sentin part del lloc que visiten.
A més, la IP té com a objectiu fonamental la conservació del 
patrimoni. Si som capaços que els visitants entenguin i sentin 
els valors d’aquest espai que els estem mostrant, és més fàcil 
que tinguin una actitud de custòdia, de protecció cap a aquest 
recurs. 

A l’octubre vindràs a impartir un curs a la Garriga. Quins 
objectius i a qui van dirigides aquestes sessions? 
Està dirigit a persones que desenvolupin o pretenguin des-
envolupar la seva feina com a guies-intèrprets en llocs amb 
interès patrimonial en l’entorn de la Garriga.
Se’ls donarà eines per detectar les característiques, neces-
sitats i expectatives del públic visitant i se’ls dotarà de tècni-
ques bàsiques de comunicació per planificar, preparar i realit-
zar activitats guiades en llocs de valor patrimonial.

Què suposa per un guia convencional afegir la interpreta-
ció a les seves visites? 
Jo vaig començar fent visites guiades sense conèixer les 
tècniques de la disciplina. Quan les vaig conèixer i les vaig 
aplicar va haver un abans i un després; diguem que no va 
fer falta que ningú em convencés d’això, sinó que jo mateixa 
vaig veure la diferència. Les persones som les mateixes, les 
visites segurament també, però la nostra atenció i actitud és 

totalment diferent i al final el resultat és més satisfactori.

Ara a molts llocs es fan centres d’interpretació. És no-
més una moda? 
S’ha abusat del terme, de manera que s’ha anomenat In-
terpretació del Patrimoni o Centres d’Interpretació a mol-
tes coses que no ho eren o que no aplicaven per res la 
metodologia ni les tècniques de la disciplina. Això ha fet 
mal a la pròpia disciplina, ja que ara sembla que interpre-
tació és tot, o que tothom fa interpretació. Però sí que hi 
ha molts espais que l’apliquen perquè dóna molt bons re-
sultats.

És doncs una disciplina amb expectatives professio-
nals immediates? 
I tant. Si un guia no sap fer una comunicació efectiva quan 
explica els valors del patrimoni que està mostrant, i sim-
plement es limita a donar dades i informació sobre el re-
curs sense crear cap vincle, és un treball erm, tant per al / 
la guia, com per el recurs, com per al visitant. 
Hem de pensar que una persona que dedica part del seu 
valuós temps a fer, per exemple una visita guiada amb no-
saltres, no el pot perdre. És més, és molt probable que mai 
torni a aquest lloc, de manera que tenim un temps molt 
limitat per traslladar i fer-li comprendre i sentir la importàn-
cia d’aquest patrimoni que li estem mostrant. 

Què pot aportar la interpretació del patrimoni a la Ga-
rriga? 
Moltes coses, el fet que la interpretació del patrimoni tingui 
com a objectiu la conservació dels recursos patrimonials, 
ja aporta molt. Aplicar la IP a la difusió dels recursos patri-
monials beneficia al propi recurs, als visitants, als gestors 
i també a la població local. 
Moltes vegades la gent que assisteix a les nostres visites 
se’n va amb la sensació que ha estat “diferent”, així ens 
ho han expressat diverses vegades. Aquesta “diferència” 
és la que li dóna el valor afegit a la visita. Cada vegada 
més les persones busquem en el nostre temps lliure expe-
riències que ens aportin un “alguna cosa més”. Crec que 
a la Garriga, amb aquest curs de formació per a guies, es 
pot anar per aquest camí, el d’oferir una oferta de visites 
guiades diferenciades i de qualitat.


