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En portada

Rotondes i canvis de sentit facilitaran la circulació del centre
Serveis Tècnics Ajuntament de la Garriga

El projecte també inclou la vianalització de l’últim tram del carrer Samalús

L

Esquema del canvi de direcccions i de l’actuació que es farà a la plaça de les Oliveres

’Ajuntament començarà, a principis d’octubre, les obres per
construir una rotonda a la plaça de les Oliveres. Aquesta és
una de les mesures que s’aplicaran en els propers mesos per tal
de millorar la circulació al centre del poble.
El projecte, que l’executarà la brigada municipal per disminuir
costos, inclou dues rotondes, un parell de canvis de sentit, l’ampliació de les voreres i la vianalizació d’un tram de carrer.
Es preveu que les obres durin uns dos mesos, fet que dependrà
de la meteorologia i de la existència o no d’actuacions d’emergència per part de la brigada. De totes maneres, durant tot el
període d’execució es podrà seguir circulant pel centre ja que es
treballarà per trams. A més qualsevol canvi es senyalitzarà i des
de la web i el facebook s’informarà puntualment a la ciutadania.

rà a ser de sud a nord, o sigui de la plaça del Silenci a la plaça
de les Oliveres. D’aquesta manera es podrà accedir al centre del
municipi tant si es ve pel Passeig, com pel carrer Figueral com si
es puja pel carrer Doma i Samalús.
També es canviarà la circulació del passeig dels Til.lers que va
de la Ronda del Carril a plaça de les Oliveres. Aquest tram passarà a tenir un sol sentit de circulació que serà només en sentit
est, de pujada. Així els vehicles que vinguin de Can Poi o Can
Vilanova estaran obligats, un cop passin per sota la via del tren,
a girar a l’esquerra. Aquests vehicles podran accedir al centre
per Ignasi Sala, plaça del Silenci i Ntra. Sra. de la Salut.
Vianalització del carrer de Samalús
Una de les parts més importants del projecte és la vianalització
de l’últim tram del carrer de Samalús, que va des de la plaça de
Josep Maurí fins al passeig dels Til·lers. D’aquesta manera
s’augmentarà la seguretat d’aquest tram que és una zona molt
concurreguda ja que està situada prop de l’Escola Municipal de
Música, la plaça del Silenci i de la via escolar al Puiggraciós.

La plaça de les Oliveres
A la plaça de les Oliveres es farà la primera actuació, que consistirà a construir una rotonda i millorar l’accessiblitat dels vianants amb passos i augment de la superfícies de les voreres. Per
portar-ho a terme caldrà suprimir els aparcaments de zona blava.
L’acció es completarà amb la col·locació d’una olivera al centre
de la rotonda (que actualment està a la zona de la pista d’skate)
i d’un nou punt de llum que estava al magatzem com a recanvi.

Rotonda de la plaça del Silenci
Malgrat que serà l’última actuació a portar-se a terme, des del
principi del projecte es marcarà i senyalitzarà la rotonda perquè
els conductors es familiaritzin amb la futura obra. Aquesta zona
és, en aquests moments, una cruïlla de difícil circulació entre els
vehicles d’Ignasi Sala, Figueral i Passeig.

Canvis de sentit
L’actuació comportarà també diversos canvis de sentit. El més
important serà el del carrer de Ntra. Sra. de la Salut que passa-

L’opinió dels grups polítics

CiU: “Aquests canvis en la mobilitat milloraran l’accessibilitat al centre i acabarem amb dos punts conflictius, com són el tram del
carrer de Samalús, que tancarem al trànsit, i la incorporació dels vehicles des del Passeig al Figueral i ara Nostra Senyora de la Salut”.
Acord: “La construcció de les noves rotondes és la primera actuació a fer per a aconseguir la pacificació del trànsit al carrer
Samalús i voltants. Primeres actuacions d'un pla de mobilitat que s'ha de desenvolupar poc a poc”.
SI: “Entenem que s’ha fet un pla de mobilitat estudiat i consensuat amb la policia i els tècnics experts d’urbanisme. Ens preocupa
que es perdona places d’aparcament i que la plaça de les oliveres sigui un petit caos de cotxes que no sàpiguen on anar”.
PSC: “Estem contents que les actuacions de les quals parlava el Pla de Mobilitat que es va elaborar fa dos legislatures se
segueixin aplicant.S'ha de continuar fent que els vianants tinguin prioritat davant dels vehicles”.
ICV: “L’actuació va ser demanda del veïnat i des d’ICV la varem recolzar plenament. Ens congratulem que es resolgui, donada la perillositat del c. Samalús pels vianants. Més espai per anar a peu en el camí escolar del Puiggraciós!!”.
PP: “Ens agrada molt però ens preocupa la falta de llocs d’aparcament i la possibilitat d’incidents ala cruïlla de la carretera
de l’Ametlla i el carrer dels Banys”.
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Primera fira d’entitats esportives
OAMC

Aparador i punt de trobada de les associacions locals

L

Diada Social a Sant Cristòfol
Cita dels muntanyencs de la
comarca a l’ermita de Sant
Cristòfol de Monteugues per celebrar-hi la Diada Social.
Es farà el proper diumenge 7
d’octubre i com sempre comptarà
amb un esmorzar de germanor,
una missa pels muntanyencs
difunts, un concert de la Coral
Ariadna i una ballada de sardanes amb la Cobla Canigó.

Al poble es practiquen una trentena de disciplines esportives

’Ajuntament organitzarà la primera
fira d’entitats esportives el proper
diumenge 21 d’octubre a les dues places del centre del poble.
L’objectiu de l’esdeveniment és donar
a conèixer les activitats esportives que
s’organitzen al municipi, un dels
pobles amb més diversitat de disciplines de Catalunya. Els practicants
poden triar entre les més de trenta disciplines que ofereixen les entitats i
l’Ajuntament, com són el futbol sala, el
bàsquet, l’handbol, l’hoquei, el kàrate,
l’aikido o la gimnàstica per a gent gran,
entre d’altres.

La fira, que començarà a les nou del
matí i s’allargarà fins a les dues del
migdia, comptarà amb una zona de
demostració pràctica i un espai per a
cada entitat pugui mostrar els serveis
que ofereix.
La mostra també vol ser un punt de
trobada entre les entitats per tal que
es coneguin i comparteixin experiències, material o coneixements.
Des de l’Ajuntament també es vol
aprofitar la jornada festiva per homenatjar i reconèixer públicament la funció i la tasca de les entitats esportives
de la Garriga

Cursa de 10 km per preparar la Mitja
L’Ajuntament també ofereix sessions dirigides

L’Associació Esportiva La Mitja
organitza el proper 27 d’octubre
una nova cursa pensada com a
part de la preparació de la Mitja.
Sota el nom del Tast de la Mitja,
sortirà a dos quarts d’onze del
matí des de l’avinguda del
Mil·lenari de la Garriga, cantonada
Jacint Verdaguer.
El recorregut, de deu quilòmetres,

passarà
per
Llerona,
les
Franqueses i acabarà a les pistes
d’atletisme de Granolllers.
Els organitzadors preveuen una
participació de 3000 corredors, que
es poden inscriure fins el 16 d’octubre al web eltast.lamitja.cat a un
preu de 10 o 12 euros.
Una altra de les iniciatives per preparar la Mitja del febrer són els
entrenaments dirigits que organitza l’Ajuntament de la Garriga. Les
sessions es faran els dimarts i
dijous de les vuit del matí a dos
quarts de deu i de les set del vespre a dos quarts de nou al Passeig
de la Garriga. Les persones participants, que per inscriure's caldrà
que presentin un certificat mèdic a
l’àrea d’Esports, tindran prioritat a
l'hora de participar al Tast i a la
Mitja Marató.
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Els participants a la jornada tenen
previst concentrar-se a partir de les
vuit del matí al Consorci del Moble.
Des del Centre es convida tota la
població a assistir-hi.
Torneigs al Casal de Joves

La programació de tardor del
Casal de Joves compta amb diferents torneigs. El divendres 5
d’octubre a partir de dos quarts
de sis se’n farà un de Just Dance
i el dimecres 17 se n’ha previst un
de futbolí.
Exposició La meva mitja

La sala d’exposicions Andreu
Dameson i Aspa acollirà del 5 al
21 d’octubre una nova edició de
la mostra La meva Mitja. Enguany
les fotografies són de Sílvia
Jordan. La inauguració serà a les
vuit del vespre del dia 5 i es podrà
visitar els dijous, divendres i dissabtes de 17 a 20h i diumenges
d’11 a 14h.

La informació de proximitat, la nova aposta de Ràdio Silenci
M. Querol

L’emissora estrena temporada i presentarà les novetats el proper 25 d’octubre

Butlletins informatius
Aquest curs Ràdio Silenci comptarà amb un butlletí diari
propi, que s’emetrà de dilluns a dijous a les 14.30 hores i que
es repetirà a les 20 hores, just abans de l’inici dels diferents
programes. D’altra banda, cada divendres l’emissora oferirà
un informatiu – d’uns 20 minuts de durada- on es farà un
resum de la setmana i entrevistes sobre l’actualitat garriguenca. A través d’aquest informatiu també es donarà a
conèixer les propostes i l’oferta cultural del cap de setmana.
L’alcaldessa respon
L’altra aposta de l’emissora és el nou programa dels serveis
informatius de Ràdio Silenci L’alcaldessa respon, on cada
dimecres de 20 a 20.30 hores, l’alcaldessa, Meritxell Budó,
respondrà les diferents preguntes que li vulguin fer els garriguencs a través del telèfon de la ràdio (93 841 86 19) o al
correu rsilenci@ajlagarriga.cat.
Estrena de nou programes
La temporada es completarà amb l’estrena de nou programes: Música per sobreviure (dimarts, de 21 a 22 hores), on
Joan Figueres encetarà una etapa en solitari després del
Cartes al director que presentava conjuntament amb Manel
Plens; Vip House (divendres de 23 a 00 hores), una selecció
musical de la mà del Dj local Edu Elizondo; Jazz Fm (dissabte, de 21 a 22 hores), Merrie Melodies (diumenge, de 20.30
a 21 hores), un nou programa de swing de la mà de l’associació Hoopers de la Garriga, i Mossega la poma ( diumenge, de 21 a 22 hores).
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Amb aquests nous espais, la graella de Ràdio Silenci passa
a ser de 27 programes i, un any més, segueix creixent. A
banda dels programes, l’emissora continua tenint les seva
quinzena de càpsules de serveis durant la seva franja de
radio fórmula de 8 a 20 hores. Des de la ràdio es vol agrair
la tasca duta a terme per totes les persones que col·laboren
en aquesta nova temporada, així com a les que van col·laborar en els programes emesos l’any passat.
Xarxes socials
Una altra novetat serà la presència de l’emissora a
Instagram, que potenciaran els col·laboradors Francisco
Villfáñez i Susanna Ginesta. Amb aquesta iniciativa es busca
la participació de tots els igers locals, a través de concursos
i premis al llarg de tota la temporada. L’arribada a Instagram
se suma a l’aposta de Ràdio Silenci per les xarxes socials,
on ja compta amb perfils a Facebook (1900 seguidors) i
Twitter (650).
M. Querol

R

Una de les novetats de la temporada serà el programa L’alcaldessa respon, que s’emetrà els dimecres al vespre

àdio Silenci engega la seva quarta temporada el dia 1
d’octubre amb més programes i més entreteniment
però, sobretot, amb una nova aposta: la informació de proximitat. La nova programació es presentarà el proper dijous
25 d’octubre a les vuit del vespre a l’Auditori de l’Escola de
Música, en un acte obert al públic on s’exposaran totes les
novetats de l’emissora.

El periodista Jordi Roig condueix els informatius de Ràdio Silenci
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La vil·la romana de Can Terrers inaugura senyalització
S’organitzen activitats per donar a conèixer totes les novetats

U

Actes d’inauguració
La nova senyalització de la vil·la romana
de Can Terrers s’inaugurarà el proper 28
d’octubre, en una jornada oberta a
tothom, que tindrà lloc a les 11.30 hores
del matí al mateix jaciment. L’acte
inclourà una visita guiada per la vil·la i
parlaments oficials.
D’altra banda, s’han programat altres
activitats per donar a conèixer aquests
nous elements. El diumenge 21 d’octubre, a les 10.30 hores, s’organitzarà una
matinal de neteja de la vil·la, on totes les
persones que ho vulguin es podran
apuntar a una jornada populare en què
es retiraran les males herbes i les possibles deixalles presents al jaciment. Una
altra de les activitats serà la conferència

OAMC

na estació d’interpretació a la vil·la
romana de Can Terrers permetrà
al públic endinsar-se al passat d’aquest
jaciment mil·lenari. L’estació és un dels
elements del projecte que ha permès
senyalitzar la vil·la per facilitar la comprensió de les persones visitants. El
projecte, impulsat per l’Ajuntament
amb el suport de la Diputació, també
ha instal·lat una nova senyalització a la
vil·la romana, ja que la que hi havia fins
ara es trobava en un molt mal estat.

A la vil·la de Can Terrers només s’ha excavat un 7% de la superfície total construida

“Últimes aportacions de l’arqueologia al
coneixement de la vil·la romana de Can
Terrers”, que oferiran els arqueòlegs
Ivan Salvadó i Lluís Vila, de l’empresa
Estrats Gestió del Patrimoni Cultural SL.
La xerrada es farà dijous 25 a les 20
hores a Can Raspall.
Una vil·la amb molt història
La vil·la romana de Can Terrers és una
finestra oberta a més de 500 anys de la
història del territori de la Garriga. Del
segle I a.C. al segle V d.C., la casa va
anar creixent i adaptant-se, fins a convertir-se en un dels jaciments rurals romans
més importants de Catalunya.

Les parets de la vil·la van sobreviure
amagades enmig del bosc fins al 1940.
Des de llavors, i mentre les excavacions
arqueològiques la desxifraven, l’activitat
humana l’ha anat malmetent. Tot i així,
diverses campanyes d’excavació, restauració i posada en valor impulsades per
l’Ajuntament van permetre la seva recuperació i van aconseguir que fos declarada com a Bé Cultural d’Interès
Nacional (BCIN).
A Can Terrers, tanmateix, només s’ha
excavat i és visitable l’edifici dels banys,
que formava part de la pars urbana de
la casa, i que correspon encara no al
7% de la superfície total construïda.

Teatre al Castell de Rosanes i al refugi de can Trias de Bes

Una activitat per descobrir el patrimoni oberta a tots els públics
El grup de teatre del Casal Cultural de
Mollet oferirà, a la Garriga, dos
espectacles inspirats en diversos episodis de la història del municipi. Les
actuacions es faran a l’aire lliure i en
un marc privilegiat: el castell de
Rosanes i el refugi antiaeri de l’estació. Sota el nom “Descobrir el patrimoni a través del teatre i de la música”, l’activitat tindrà lloc el proper 6
d’octubre i és una iniciativa del Centre
Cultural i l’Escola Sant Gervasi de
Mollet, que des de fa uns anys organitzen visites culturals a diversos castells de Catalunya.
La primera obra de teatre, amb el títol
Netejant records, començarà a les

9.30 hores del matí al pati del casal
de Rosanes, i parlarà sobre la història
de la casa fortificada més important
del municipi. Després, a les 11 hores,
al refugi de can Trias de Bes, es farà
una explicació històrica del camp d’aviació de Rosanes i es representarà
l’obra Entre bombes, l’argument de la
qual gira a l’entorn de la guerra civil
espanyola.
Finalment a les 12.30 hores se celebrarà un nou acte a l’Església de la
Doma, on es farà una explicació històrica d’aquest conjunt patrimonial i el
públic gaudirà d’una actuació musical
d’un trio de piano, violí i violoncel a
càrrec d’alumnes de l’EMM.
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Sergi Mateu porta a la Garriga un homenatge a Blancafort

Serà un dels muntages de la nova temporada del Teatre que comença el 6 d’octubre

L

’actor Sergi Mateu pujarà als escenaris del Teatre de la Garriga – El
Patronat el proper 20 d’octubre per retre
homenatge a Manuel Blancafort en el
que serà un dels espectacles de la nova
temporada de tardor-hivern, que
comença el proper 6 d’octubre.
Sou Siscos entrenen la temporada
La programació, que ja es pot consultar
al web municipal i als nous llibrets del
Teatre, s’estrenarà amb el grup local Sou
Siscus el dissabte 6 d’octubre. La veterana banda de rock, que trepitjarà per primera vegada l’escenari del Patronat,
oferirà un concert molt especial.
Homenatge al garriguenc Blancafort
La commemoració del 25è aniversari
de la mort del músic Manuel
Blancafort serà evocada en l’espectacle Epistolari íntim, un concert teatre
amb el conegut actor Sergi Mateu i el
pianista Jordi Masó. Mateu donarà
veu a fragments de la correspondència entre Frederic Mompou i Manuel
Blancafort, entre París i la Garriga. Es
tracta d’un muntatge que palesa l’amistat entre els dos músics i que permetrà acostar-se a la seva obra musical el dissabte 20 d’octubre.
Un altre músic que serà evocat és
Jaques Brel. Toni Xuclà i Jordi Vidal
presentaran Mon Brel, un recorregut
musical que homenatjarà un clàssic
de la cançó francesa el dia 19 de

La programació del Teatre, que ja es pot consultar al web municipal

gener. I sense moure’ns de França, la
jove actriu vallesana Cristina Canudas
presentarà un monòleg sobre Kiki de
Montparnasse, musa i artista de principis del segle XX. Serà el dia 24 de
novembre.
Aposta arriscada de swing
El swing completarà la banda sonora
d’aquesta tardor amb Ser o no ser, una
proposta de Titània Teatre i l’associació
Swing Maníacs de Barcelona, que es
caracteritza per innovar i cercar nous
formats dins les arts escèniques.
L’espectacle apropa aquest gènere

musical que va regnar a les pistes de
ball durant els anys 30 i 40, a través
d’una comèdia teatral ambientada a la
Polònia ocupada pels nazis.
Espectacles familiars
Els espectacles familiars segueixen sent
una aposta de la programació garriguenca que, conjuntament amb Pati Mòbil,
portarà als escenaris les obres del
Llepafils, El petit Dalí i Mag¬cia’XXL. En
aquest apartat cal destacar Els
Pastorets, la gran producció del teatre
garriguenc que cada any sorprèn el
públic amb la seva posada en escena.

L’Ajuntament manté els preus
OAMC

Enguany ofereix també un abonament

L’Ajuntament, en una
aposta clara per la cultura, ha volgut mantenir els preus i descomptes ja que “per damunt de l’IVA o
dels balanços econòmics, la rendi-

bilitat de la cultura sempre dependrà del que
vulguem aconseguir a
través de les seves
manifestacions”.
Així, les entrades al Teatre
costen entre 4 i 12 euros i, en
alguns casos, el públic es podrà
beneficiar de descomptes especials (carnet de la Biblioteca,
Carnet Jove, parelles lingüístiques
i alumnat del CPNL, etc.).

La novetat d’enguany és l’abonament de temporada a un preu de
35 euros, que es pot adquirir a les
taquilles del Teatre i a l’àrea de
Cultura de l’Ajuntament.
Tot plegat perquè, com diu el llibret de mà, “El Teatre de la
Garriga el Patronat vol ser, entre
tants, un receptacle més d’aquest
talent creatiu, plataforma d’aquestes manifestacions, obert a la iniciativa dels creadors”.
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Molta participació als actes d’una Diada històrica
OAMC

La Garriga, el poble de la comarca amb més autocars cap a la manifestació

a commemoració de l’Onze de
setembre va comptar amb activitats
diverses, que van començar dilluns 10
de setembre a la nit amb l’Aplec de la
Sardana de la Garriga i amb el tradicional Homenatge a la Senyera. Aquest
any l’acte, organitzat per Òmnium
Cultural, va comptar amb la col·laboració de l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC), que va protagonitzar una desfilada de torxes. A l’acte, que es va fer a

la pista número 1, les entitats i els
grups polítics del municipi van fer una
ofrena floral a la senyera, hissada en
un extrem de la pista.
Per la Diada, la jornada va començar
amb un acte institucional de
l’Ajuntament a la plaça del Silenci, on hi
van assistir les diverses forces polítiques. La cerimònia va incloure també
una conferència sobre l’himne d’Els
Segadors, a càrrec del musicòleg

Jaume Ayats.
A la tarda, l’ANC va omplir un total de
10 autocars - amb més de 500 persones- per anar a la històrica manifestació independentista a Barcelona. La
Garriga va ser, de fet, el poble de la
comarca des d’on van sortir més autocars cap a la manifestació. Finalment,
la Diada va acabar amb un concert
d’havaneres a la plaça de l’Església,
una iniciativa del grup local de CiU.

La Festa de la Solidaritat, tot un èxit

Ajuntament

Actes diversos sobre cooperació internacional

La Festa de la Solidaritat, que se
celebrava del 20 al 22 de setembre, va assolir una dels majors
índex de participació dels últims
anys. El programa d’actes de les
jornades – que van incloure xerrades, exposicions, cinefòrum i
col·loquis- van atraure un públic
nombrós i interessat en la coope-

ració internacional.
Una de les activitats amb més
afluència de visitants va ser la
Fira de la Solidaritat, on un total
d’onze entitats del municipi dedicades a la cooperació van sortir a
la plaça de l’Església per donar a
conèixer els seus projectes a la
ciutadania.
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Torna el Dia de la Gent Gran
El proper 21 d’octubre la
Garriga celebrarà una jornada
festiva per reconèixer el paper
de les persones grans a la
societat. L’activitat es farà amb
motiu del Dia Internacional de la
Gent Gran i consistirà en un
dinar popular a la plaça del
Silenci i una tarda de ball.
Les inscripcions es poden fer a
l’Àrea d’Acció Social (C/ Sant
Francesc, 1), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. o els dilluns
i dimarts de 16.30 a 19 hores.
També es poden fer al casal d’avis. Les places són limitades.
OAMC

L

L’Ajuntament va celebrar un acte institucional a la plaça del Silenci. Representants de l’ANC van desfilar amb torxes durant l’Homenatge a la Senyera

El Mercat de la Cultura planta cara a la pluja en la seva 1a edició
El mal temps obliga a reubicar algunes de les activitats programades
a forta pluja de dissabte 29 de
setembre no va impedir que el
Mercat de la Cultura, un projecte on hi
participaven més de 200 artistes locals,
ocupés la Garriga i els seus espais. Tot
i que el mal temps va fer canviar els
escenaris inicialment previstos, la
majoria de les activitats culturals programades es van poder celebrar al
llarg de tot el cap de setmana.
La inauguració del Mercat, de la mà de
l’alcaldessa Meritxell Budó i la regidora de Dinamització Cultural Mar Canet,
es va fer a l’Auditori de l’Escola
Municipal de Música, on també hi van
tenir lloc nombroses actuacions musicals. Un dels espais amb més afluèn-

cia de públic va ser el Teatre de la
Garriga, que va acollir espectacles de
dansa, màgia i poesia. També van ser
moltes les persones que van visitar les
obres de diversos artistes plàstics del
poble, que exposaven a la Sala Andreu
Dameson.
Durant la tarda de dissabte, Can
Raspall va acollir les activitats literàries
del Mercat de la Cultura, mentre que la
Sala de Plens de l’Ajuntament es convertia en l’espai on es projectaven els
treballs audiovisuals. Les activitats i
els tallers que oferien les associacions
d’arts tradicionals van omplir la plaça
de l’Església durant el matí de diumenge. El mateix diumenge, les corals del

municipi, així com d’altres formacions
musicals, van actuar a l’Auditori.
Reconeixement a Lluís Castells
Finalment, en el marc de la primera edició
del Mercat de la Cultura, la Garriga va fer
un reconeixement públic a Lluís Castells,
per la seva trajectòria artística en el món
de la cultura. Amb aquest acte, conduït
per la regidora Canet, es va homenatjar
Castells per la seva carrera en el món del
cinema, que ja l'ha fet guanyar dos premis
Goya per les pel·lícules El Orfanato i Eva.
El reconeixement va comptar amb una
petita taula rodona sobre el món del cinema, on també hi va participar el guionista
garriguenc Jaume Cuspinera.

OAMC/R. Ferranis

L
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Notícies

Ampliació de l’escola bressol Les Caliues
Ajuntament

Es construeixen un magatzem i s’amplia el pati

Manteniment de la via pública
L’Ajuntament segueix treballant
en el manteniment de la via pública. En els darrers mesos s’han
arranjat diversos desperfectes a la
vorera del carrer Banys, s’han
tapat forats a l’asfalt del carrer
Riera i s’han substituit senyals de
trànsit malmesos. Altres actuacions han estat l’ordenació de l’aparcament de davant la carretera
Nova núm. 7 i les actuacions de
millora de les rajoles de les dutxes
i lavabos dels pavellons
Enllumenat als Tremolencs

L

Gràcies a aquetsa actuació lalumnat gaudeix d’uns nous lavabos al pati

’escola bressol municipal Les
Caliues ha ampliat els seus equipaments aquest estiu amb la construcció d’un petit edifici auxiliar, que
s’ha situat a l’extrem oest de la parcel·la que ocupa el centre.
L’edifici, d’una sola planta, servirà de
magatzem i, a més, acollirà uns nous
lavabos. D’aquesta manera, els nens i
nenes podran fer servir aquests servies quan estiguin al pati, sense haver
d’entrar a l’interior de les aules.
L’actuació també ha permès augmen-

tar la zona de pati de l’escola.
Les obres, supervisades pel personal
tècnic municipal, han anat a càrrec de
Suara Cooperativa, l’empresa gestora
de l’escola. L’escola bressol va obrir
les seves portes el setembre de 2006
i des del primer moment va ser gestionada per Suara, una cooperativa d’iniciativa social, sense ànim de lucre,
creada fa 16 anys a Olot. La relació
establerta entre la cooperativa i
l’Ajuntament sempre ha estat molt
estreta i de seguiment constant.

Remodelacions al Tagamanent

Obertura d’una empresa alemanya

OAMC

S’arrangen uns lavabos i s’arregla un mur

Les obres de renovació de l'enllumenat de dos carrers de la
zona dels Tremolencs de la
Garriga van començar el passat
27 de setembre.
Durant el projecte s'instal·laran
(de manera provisional però funcional) 40 punts de llum sobre
pals de fusta a l'avinguda dels
Tremolencs i al carrer dels
Castanyers.

La Unitat d’Obres i Serveis de
l’Ajuntament va dur a terme aquest
estiu diferents actuacions als lavabos
del pati i als del menjador de l’escola
Tagamanent.
Durant la intervenció s’han renovat
els paviments - adaptant-los a la nova
normativa, que obliga a fer-los antillis-

cants-, i s’han renovat rajoles de les
parets. Restaurar la fusteria, millorar
els sanitaris i repintar els espais han
estat altres de les actuacions dutes a
terme. També s’han realitzat treballs
de reparació de diversos murs exteriors de l’escola que estaven afectats
per esquerdes.
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Divendres 28 de setembre es va
fer la inauguració oficial de l’empresa alemanya Sommer a Can
Terrers. L’empresa d’automatismes de portes ha triat la Garriga
per afrontar la propera etapa de
creixement i desenvolupament.
Sommer s’ha instal·lat al municipi
per les bones connexions i per
les facilitats administratives de
l’Ajuntament.

El Ple declara el poble de la Garriga “territori català lliure”

OAMC

La moció, presentada per SI i Acord, s’aprova amb 14 vots a favor i 3 en contra

E

La votació, a la Sala de Plens, on l’aprovació de la moció es va viure amb emoció i crits a favor de la indepemència per part del públic

l Ple del passat dimecres 26 de
setembre va declarar la Garriga
“territori català lliure”. La declaració va
arribar després d'una moció per la independència de Catalunya, presentada
per Solidaritat Catalana per la
Independència
(SI)
i
Acord
Independentista per la Garriga. A banda
d'aquests dos grups, també hi van votar
a favor Convergència i Unió (CiU) i
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV). El
Partit dels Socialistes (PSC) i el Partit
Popular (PP) hi van votar en contra.
Aquesta moció, a més de declarar la
Garriga “territori català lliure”, demana
al Parlament de Catalunya que sotmeti
a votació la declaració unilateral de
sobirania nacional de Catalunya en el
termini més breu possible i convoqui un
referèndum sobre la independència de
Catalunya. També insta al Parlament a
acordar amb caràcter immediat aquelles mesures que cregui convenients
Una estelada a la rotonda
L’Ajuntament instal·larà una estelada a la rotonda de l’entrada del
municipi. Així ho va aprovar el Ple de
setembre arran d’una una moció
presentada per Solidaritat, Acord i
CiU. La moció va rebre el suport
d’ICV i l’oposició del PSC i el PP.
“A la Garriga existeix un fort sentiment independentista, que ha
anat creixent al llarg dels anys i
que, a nivell polític. ha quedat
palès amb els resultats de les
darreres convocatòries electorals”, afirma la moció.

per a la transició fins a la constitució
formal de l’estat català.
Així mateix, l’Ajuntament s’ha adherit a
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC)
en les diferents accions i estratègies
que realitzi per la llibertat de Catalunya.
Finalment, la moció apel·la a l’esperit
cívic de tot Europa i en especial a
l’Estat Espanyol, per tal que s’imposi
una “resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el
treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre el pobles del món”.
Segons l'alcaldessa, Meritxell Budó
(CiU), aquest és un “moment decisiu” i
cal seguir treballant per sensibilitzar i per
aconseguir majories àmplies. “Si fem un
referèndum, que sigui per guanyar-lo”,
va afirmar al Ple, on també va afegir que
ja “no hi ha passos enrere”.
El tinent d'alcalde i regidor d'Acord, Jordi
Perales, va celebrar la declaració de
territori lliure i va apuntar que la moció es

presentava “arran d’uns esdeveniments
històrics”. També voler recordar la tasca
duta a terme, durant anys, pels ja desapareguts Dani Soler i Jordi Anglada,
tots dos exregidors de l'Ajuntament.
Des de SI, Sergi Serrano es va mostrar
molt satisfet per la bona rebuda de la
moció presentada pel seu grup i per
"haver pogut sumar forces per la independència". Martí Porter, d'ICV, va fer
incís en la necessitat que el Parlament
convoqui un referèndum per consultar
la ciutadania.Per la seva part, el socialista Àlex Valiente va votar en contra de
la moció perquè el que demana "no
representa una part de la població de la
Garriga". El PP també va mostrar-se
contrari al text de la moció.
D’aquesta manera, la Garriga se suma
al conjunt de municipis que s’han declarat territoris catalans lliures, després de
la iniciativa sorgida a Sant Pere de
Torelló el passat 6 de setembre.

Votacions del Ple del 26 de setembre
1. Autorització de compatibilitat de personal funcionari municipal. Unanimitat
2. Aprovació de la modificació de les
bases per a la convocatòria d’ajuts a
projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat. Unanimitat
3. Proposta imposició d’una sanció per
infracció en la prestació del contracte
administratiu de prestació del servei de
recollida i transport de residus sòlids
urbans i recollida i neteja del mercat
municipal. Unanimitat
4. Aprovació de l’estudi d’actualització

de les tarifes del servei d’aigua potable
presentat per l’empresa SOREA, S.A.
Unanimitat
5. Ratificació conveni de cessió i acceptació de terrenys al Sector B-6.
Unanimitat
6. Aprovació provisional del pla especial
ATLL. Unanimitat
7. Aprovació del compte general corresponent a l’exercici 2011. Unanimitat
8. Aprovació del preu públic de la Lliga
d’hivern de futbol sala per la temporada
2012/2013. Unanimitat
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El Consistori

Jordi Perales,
Albert Benzekry i Neus Marrodan
Meritxell Budó, Vicens Guiu, J.M. Torres, Joan
Esteban, Juliet Grau, Mar Canet i Albert Jimenez

LA HISTÒRIA PASSA
DAVANT NOSTRE

El consistori municipal de la
Garriga està format per 5
regidores i 12 regidors, agrupats en sis grups polítics
municipals: CiU, Acord, SI,
PSC, ICV i PP.
Aquest és l’espai d’El Garric
dedicat als grups polítics
municipals.
El tema d’aquesta secció és
lliure i cada grup escriu sobre
allò que considera interessant
compartir amb la ciutadania.
Aquestes pàgines, doncs, són
també un reflex de l’actualitat
política, social i cultural de la
Garriga.

PER

La #Diada de l’ #11s2012 significa l’inici d’una nova etapa en la qual els
ciutadans de Catalunya hauran de
decidir quins camins cal emprendre
en el futur. I el #PresidentMas ha
marcat el full de ruta que cal seguir a
partir d’ara, començant el proper
#25N escollint un nou Parlament que
iniciï el procés de consulta als ciutadans en un #referendum. Ens cal l’aval de la ciutadania, si o si. I la consulta cal guanyar-la.
Des de @CIU liderarem aquest procés, amb el #PresidentMas al seu
davant. Com va dir no fa massa,
serà un camí d’obstacles, de resistència.
Escoltarem
mentides,
menyspreus i insults, intentaran dividir-nos, que agafem pors i dubtes,
però el camí està fet. I per tant, cal
mantenir-nos units, sense escletxes.
És una oportunitat històrica i tots plegats hem de fer pinya, amb un lideratge fort. És gratificant escoltar-nos
a tots aquests dies: és una ACTITUD
positiva.
Però que #Catalunya sigui #nouestatdeuropa és sols un a fita, un
anhel, un objectiu. Haurem guanyat
la llibertat colectiva, que no és poc,
però som una societat preparada per
quelcom més. Ens cal una societat
cohesionada, solidaria, generosa i
oberta, ens cal justícia social i reforçar el nostre estat del benestar. Ens
calen VALORS. I des de @CIU
defensarem, com sempre hem fet,
aquests valors de la societat catalana que ens han portat fins aquí.
I mentrestant hem de seguir fent
camí, treballant per #laGarriga, pels
garriguencs i garriguenques. Quan
llegiu aquestes línies segurament
haureu tingut l’oportunitat de gaudir
del #mercatdelacultura, una plataforma cultural dels nostres artistes que
ens hauran acostat el seu art. IDEES
i iniciatives com aquestes ens fan
més rics a nosaltres i al poble.
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Civisme, educació, convivència.

Moltes coses han canviat els últims temps al nostre país: una major consciència del poder que té la

gent per canviar les coses, una major reflexió
col•lectiva sobre el què i com volem ser, un major

interès en la comunitat, i les maneres de tirar endavant tots plegats i no allò de que cadascú aguanti
el seu ciri i tiri com pugui.

Fem aquestes reflexions no només al voltant de
les properes eleccions al Parlament de Catalunya,
que seran històriques per les conseqüències que

podrien portar pel nostre poble, i que nosaltres
com a grup municipal d'Acord desitgem que vagin
en la direcció de la independència del nostre país,

sinó també arrel de les desenes de trobades i reu-

nions amb veïnes i veïns de la Garriga que hem
tingut durant aquests mesos i que corroboren allò
que ja pensàvem: la ciutadania ens hem d'implicar
molt més en la vida col·lectiva del poble.

Ens expliquem. Som molt conscients del grau de
convivència exemplar que tenim al nostre poble,

que és un dels grans valors positius de la Garriga.

Som també conscients que és responsabilitat de

tothom mantenir aquesta convivència en forma de
civisme al carrer. L'espai públic per exemple, ja
sigui les places, el passeig del congost o la ronda

del carril és de tothom i tothom l'ha de poder gaudir igual, sense necessitat de trobar-se obstacles

indesitjats al seu camí, o la flora i gespa de l'entorn
destrossada per manca de respecte. És responsa-

bilitat de l'ajuntament vetllar perquè aquesta convivència sigui efectiva i per això creiem que cal un

esforç per part de tots per ajudar a mantenir l'espai
comú net i ordenat. L'ajuntament hi esmerça

temps i recursos però no ho pot fer tot i ens cal l'ajuda de tothom.

Igualment ens preocupa la tendència imparable de

vincular oci (especialment nocturn) i consum d'al-

cohol al carrer. El “botellón” no és només una mostra pautes de diversió que entenem que no són les
més adequades, sinó que també provoca molès-

ties absolutament inassumibles pel veïnat. És una
tendència difícil de corregir, no som ingenus, però

des de les nostres responsabilitats polítiques
creiem que cal apel•lar a la feina de consciència

cívica de l'ajuntament, que realitzem a través dels

programes dirigits als joves i a l'oci nocturn, però
també a una major responsabilitat de les famílies i

el món de l'escola, per intentar revertir una tendència que trobem preocupant.

En definitiva, pel bé del col·lectiu, fem-nos responsables dels propis actes i ajudem a una millor convivència. La Garriga ens ho agrairà.

Josep Oliveras
Sergi Serrano

Són moltes les teories que sorgeixen arrel de
la gran manifestació de la Diada, però el que

resulta evident, encara que molts s’esforcin a
negar-ho, és que l’11-S de 2012 marcarà un

abans i un després pel futur de Catalunya.

Des de SI la Garriga volem felicitar a l’ANC
per la tasca realitzada tant al conjunt del país
com al nostre municipi. Deu autocars plens
d’independentistes garriguencs, junt amb

molta més gent que es va desplaçar pel seu

compte, van baixar a BCN per dir prou a
Espanya.

Quinze dies després assistim a tot tipus de
moviments, declaracions i gestos que per una
banda il·lusionen i per l’altra ens recorden vells

temps. Durant els dies posteriors a la manifes-

tació, hem pogut veure actes que et fan sentir
orgullós del President del país (esmorzar al

Fòrum Europa a Madrid) però també estem
començant a veure noves versions de la puta
i la ramoneta i de l’aigua al vi que ens havien
promès que eren aigua passada.

Durant l’última setmana, l’Estat Espanyol, a

través dels seus representants polítics, està
intentant posar la por al cos dels catalans. El
PP iniciarà una campanya propagandística

donant tota classe de números per tal de tirar
enrere als no convençuts. No hem de menys-

prear la força d’Espanya com a estat i hem de
ser valents per resistir l’empenta mediàtica

que ens vindrà al damunt. És hora de resistir,
de seguir treballant per la llibertat del nostre

país i de no deixar que el nostre govern faci ni
un sol pas enrere.

Els nostres diputats porten els dos anys de
legislatura de CiU anunciant que Espanya

mai ens donaria el pacte fiscal. Cal dir, i és de

justícia, que SI ha estat molt sola defensant
que l’única sortida és la independència. Ara

és el moment de dir que el poble català va

sortir al carrer per reclamar ser un nou estat
d’Europa, no per ser Puerto Rico ni per formar
part d’un estat dins d’una Espanya Federal.

SI ha defensat la creació d’un govern d’unitat
nacional que declari la independència.

Sembla, però, que la tàctica política ens portarà a unes eleccions anticipades. Serà el
moment de definir-se i acabar amb les ambigüitats dels partits més tradicionals.

Així doncs, encara queda molta feina a fer.
Serà complicada però tenim la força de tot
un poble. Ni un pas enrere! Visca Catalunya
lliure!

Àlex Valiente
Carlos Martín

La Garriga sempre ha estat un poble molt
viu. La riquesa de tenir un gran nombre
d’entitats així ho demostra. Durant la legislatura anterior es va arribar a un compromís
polític de la elaboració del Reglament de
Participació Ciutadana i la posada en funcionament de la Comissió de Participació.
Aquesta era una prioritat política i es volia
recollir les prioritats dels ciutadans i ciutadanes. L’actual equip de govern ho va posar
com una prioritat. Un grup de garriguencs i
garriguenques van presentar una sèrie d’esmenes al Reglament de Participació
Ciutadana. Posteriorment les van retirar
amb el compromís polític de la posada en
marxa de forma immediata de la comissió
de Participació integrada per polítics i ciutadans on es parlaria i es modificaria aquest
document, si fos necessari.
Malgrat això, escudant-se en eines de formació política, aquest equip de govern està
dilatant arrencar d’una vegada per totes el
funcionament d’aquest procés que havia
d’haver començat fa mesos. Podem parlar
de manca del nostre compromís amb uns
garriguencs i garriguenques, que van complir el seu, de compromís.
En el ple de setembre des del Grup
Municipal del PSC, hem demanat iniciar
aquesta comissió de participació on no estiguem representats només els grups municipals sinó representants de la ciutadania, per
d’aquesta manera engegar un model real
de participació ciutadana. Compromís que
tots els partits polítics adquiríem en els nostres programes electorals i que sembla que
ens haguem oblidat, potser esperant que en
el proper programa electoral també sigui
una realitat.
Mentre l’equip de govern s’omple la boca
dels èxits de les activitats de la Festa Major,
gràcies a la participació de les entitats, a
aquestes se’ls limita la llibertat de participació en d’altres qüestions, anul·lant, fins a
tres ocasions una reunió de la comissió que
s’havia de realitzar el març passat i que a
hores d’ara, sembla que com a mínim no se
celebrarà fins a finals d’any.
Demanem a l’equip de govern una acceleració en les polítiques participatives ja que
ara, més que mai, la participació de la ciutadania pot enriquir els projectes de present i
futur de la Garriga.
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Israel Molinero
Martí Porter

País i justícia social

Al darrer Ple municipal es va debatre i
aprovar, per molt àmplia majoria, una
moció relativa a la independència de
Catalunya i a la declaració de la Garriga

com a territori lliure. Com no podia ser

altrament, hi vam votar favorablement,
perquè el dret a la autodeterminació dels
pobles figura de sempre a l’ideari d’ICV;
perquè els darrers anys d’incompren-

sions i expectatives frustrades amb els
diferents governs de l’estat espanyol han

fet molt difícil plantejar altres formes de
convivència, i perquè, en definitiva, tot
plegat ha esgotat la paciència d’una bona
part de la ciutadania de Catalunya i de la
Garriga. Vam votar-hi favorablement,
doncs, i persistirem en aquesta via, que
no ens incomoda i que respon, pensem,
a un sentiment majoritari.
Dit això, per coherència política, per respecte envers el nostre electorat, per solidaritat amb els garriguencs que ho estan
passant malament i els que no es conformen amb l’actual sistema de valors,
volem ser molt clars: el procés que ara iniciem no té cap sentit si només es tracta
de substituir l’estanquera per l’estelada.
Volem més justícia social, volem un canvi
radical de prioritats i volem que el govern
del país s’hi impliqui des del primer
moment. No pot ser que l’any 2013, per
primera vegada, l’import dels interessos
del deute superi el de les despeses del
personal públic i que el govern ho solucioni imposant més sacrificis a la ciutadania;
és llàstima que, al darrer Ple del
Parlament de Catalunya, CiU , PP i Si
rebutgin una proposta d’ICV de contenció
de despesa dels partits polítics mitjançant
trameses conjuntes de les propostes
electorals de totes les formacions; és
lamentable que el final abrupte de la legislatura signifiqui, també, la paralització de
diverses comissions i treballs parlamentaris sobre temes de presumpta corrupció
que han de veure la llum... ICV apostarem tant com calgui pel dret a l’autodeterminació de Catalunya, però lluitarem,
també, per un model de país on prevalgui, per damunt de tot, la justícia social,
sense la qual el concepte de llibertat perd
bona part del seu significat.

l’Agenda

‘Dimarts 2 d’octubre

‘Diumenge 7 d’octubre
a les 8h, des del Consorci del moble
Diada Social a St Cristòfol
Organitza: CEG

a les 18.30h, al Teatre de la Garriga
Inauguració del curs acadèmic de la FUMH
Organitza: FUMH

‘Dijous 11 d’octubre

a les 21h, al Teatre de la Garriga
Inici del curs 2012-13 de danses d'arreu del món
Organitza: Passaltpas, danses del món

a les 17.30h, al Casal de Joves
Mirem una peli!
Organitza: Casal de Joves

‘Dimecres 3 d’octubre

a les 19.30h, a a la Cafeteria Ca la Mila
Espai de reflexió i intercanvi creatiu amb Ana de Ossó
Organitza: Cafeteria Ca la Mila

a les 18h, a la Biblioteca Núria Albó
Story time “The Frog Prince”, amb Cambridge School
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge School

‘Divendres 12 d’octubre

‘Dijous 4 d’octubre

a les 12h, a la plaça del Silenci
Botiflerada. Tertúlia, dinar i sobretaula musical
Organitza: Òmnium Cultural. Col·labora: ANC-La Garriga.
Amb el suport de l’Ajuntament de la Garriga

a les 19.15h, a la Biblioteca Núria Albó
“English at the library”children: converses en anglès
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge School

‘Dissabte 13 d’octubre

a les 20h, a la Biblioteca Núria Albó
Club Lectura: L’acabadora, de Michaela Murgia.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 10h, al Centre de Visitants
Itinerari guiat: “La Garriga, vil·la termal i d'estiueig”
Organitza: Àrea de Patrimoni i Turisme

‘Divendres 5 d’octubre

a les 12h, al refugi
Visita guiada al refugi antiaeri de l'estació
Organitza: Àrea de Patrimoni i de Turisme

a les 17.30h, al Casal de Joves
Torneig de Just Dance. Inscripció prèvia al Facebook:
Lagarriga Territori Jove i al Casal de Joves
Organitza: Casal de Joves

a les 19h, a la Fundació Maurí
Centenari Maurí. Conferència “Els nostres sants”, a
càrrec de Joan Arimany, autor de Diccionari de sants històrics catalans
Organitza: Fundació Maurí

a les 20h, a la Sala Municipal d'Exposicions Andreu Dameson
Inaguració de l’exposició La meva mitja a la Garriga de
Sílvia Jordan. Fins el 21 d'octubre
Organitza: Associació Esportiva La Mitja

‘Diumenge 14 d’octubre

‘Dissabte 6 d’octubre

a les 11h, des de la casa de Rosanes
Visita guiada al camp d'aviació de Rosanes. Inscripció prèvia
Organitza: ajunt. de la Garriga, l'Ametlla i les Franqueses

Descobrir el patrimoni a través del teatre i la música

a les 9.30h, al pati del casal de Rosanes Teatre “Netejant
records”
a les 11h, al refugi antiaeri de can Trias de Bes
Explicació històrica del camp d’aviació i teatre “Entre bombes”
a les 12.30h, a l’església de la Doma Explicació històrica i
actuació musical a càrrec l’EMM de la Garriga
Organitzen: Casal Cultural i l’Escola Sant Gervasi de Mollet del
Vallès amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Garriga

a les 17h, a la plaça de l’Església
Festa de l’estelada
Organitza: ACN la Garriga
a les 18h, al Teatre de la Garriga
Babilonia – El Musical Biblic a càrrec de Les Mèlies
Teatre. Preu: 5€.
Organitza: Associació de Gent Gran “L’Esplai”

a les 12h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte: El joc de la gran aventura de la vida”, a
càrrec de Mònica Tarrés i Montse Serra
Organitza: Biblioteca Núria Albó

‘Dimecres 17 d’octubre

a les 17.30h, al Casal de Joves
Torneig de futbolí. Inscripció prèvia al Facebook: Lagarriga
Territori Jove i al Casal de Joves
Organitza: Casal de Joves

a les 18h, a la plaça de Can Dachs
Sardanes amb la cobla Premià
Organitza: Agrupació Sardanista de la Garriga
a les 19h, a la Fundació Maurí
Presentació del llibre de poemes “Conill de gàbia”,
d’Anna Ballbona amb l’autora i el crític Francesco Ardolino
Organitza: Òminum Cultural
a les 20.30h, al Teatre de la Garriga
Sou Siscus Live!. Espectacle del grup local Sou Siscus
Organitza: Ajuntament de la Garriga
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a les 19h, a la Biblioteca Núria Albó
Inauguració de l’exposició “Escriure en temps difícils”.
Es podrà visitar fins el 4 de novembre. Conferència inaugural: “Visió general de l’època històrica i de les vides i
obres dels quatre autors homenatjats” a càrrec de Josep
Francesc Delgado (escriptor i comissari de l’exposició).
Organitza: Biblioteca Núria Albó
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‘Dijous 25 d’octubre

‘Dijous 18 d’octubre

a les 19.15h, a la Biblioteca Núria Albó
“English at the library”children: converses en anglès
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge School

a les 20h, a Can Raspall
Conferència “Últimes aportacions de l’arqueologia al
coneixement de la vil·la romana de Can Terrers”, a
càrrec d’Ivan Salvadó i Llúis Vila
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Divendres 19 d’octubre

a les 17.30h, al Casal de Joves
Entrega de premis del Concurs de Fotos de l’estiu
Organitza: Casal de Joves

a les 20h, a l’¡Auditori
Presentació de la nova temporada de Ràdio Silenci
Organitza: Ràdio Silenci i Amics de Ràdio Silenci

a les 20h, al restaurant La Cabanya
Presentació Nova Junta Executiva UDC la Garriga, presidida per Josep Maria Torres i Ardèvol amb la presència de
la Hble. Sra. Joana Ortega i Alemany, Vicepresidenta del
Govern de la Generalitat de Catalunya
Organitza: UDC la Garriga

‘Divendres 26 d’octubre

‘Dissabte 20 d’octubre

a les 21h, a l’Auditori
Projecció de la pel·lícula Instants de pleniluni (2011)
Organitza: El Far i Cineclub

a les 20h, a la Sala Municipal d'Exposicions Andreu Dameson
Inauguració de la mostra de l’associació de Puntaires
Organitza: associació de Puntaires

a les 9.30h, a la plaça de Can Dachs
Fira alternativa
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Art-Aliment10

‘Dissabte 27 d’octubre
a les 10.30h, a l’av. Mil·lenari
Cursa El tast de la Mitja
Organitza: Associació esportiva La Mitja

a les 17h, a l’Auditori
3a Tarda de música i poesia
Organitza: El Far

a les 19h, a l’Auditori
Xerrada “Gestionar el plurilingüisme en una Catalunya
sobirana”,
Amb Isidor Marí, sociolingüista, responsable d’Estudis
d’Arts i Humanitats de la UOC
Organitza: Òmnium Cultural

a les 20.30h, al Teatre de la Garriga
Epistolari íntim: Mompou i Blancafort amb Sergi Mateu i
Jordi Masó
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Diumenge 21 d’octubre

a les 11.30h, a la Vil·la romana de Can Terrers
Inauguració nova senyalització de la Vil·la romana de
Can Terrers
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 11h, a la plaça dels Tres Tombs
Vi Lliga Intercomarcal d’Enganxes Amateur 2012.
“Concurs de manejabilitat de carruatges amb cavalls”nd
Organitza: associació Els Tres Tombs

a les 18h, al Teatre de la Garriga
Espectacle familiar: Llepafils! amb Teatre al Detall
Organitza: Pati Mòbil i Ajuntament de la Garriga
a les 19h, a la Sala polivalent del Teatre de la Garriga
Jam Session-Improvització. Trobada-diàleg de músics i
ballarins i tota persona interessada en participar-hi
Organitza: Associació Relats de l'Alzina

de 9 a 14h, a les places del centre
Fira d’entitats esportives
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Dimecres 31 d’octubre

a les 10.30h, a la Vil·la romana de Can Terrers
Jornada popular de neteja de la vil.la romana can
Terrers. S’oferirà un petit esmorzar als i les participants
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 19.30h, a a la plaça de l'Esglèsia.
Castanyada Popular
Organitza: CEG

‘Dimecres 24 d’octubre

a les 20.30h
Túnel del Terror. Cost: 1€ per persona. Inscripció prèvia al
Facebook: Lagarriga Territori Jove i Casal de Joves
Organitza: Casal de Joves

a les 17.30h, al Casal de Joves
Taller de panellets
Organitza: Casal de Joves
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‘Diumenge 28 d’octubre

al matí, a la plaça del Silenci
Jornada Festiva per a la gent gran. Dinar i ball
Organitza: Ajuntament de la Garriga

l’Entrevista
SERGI MATEU, actor
Pujarà a l’escenari del Teatre de la Garriga el proper dissabte 20 d’octubre amb l’obra Epistolari íntim

“Les apostes artístiques més arriscades són les més interessants”
Sergi Mateu (Sabadell, 1955) és l’actor que posa veu
a la correspondència entre Manuel Blancafort i
Frederic Mompou a principis del segle XX. Ho fa a
l’espectacle Epistolari íntim, que arriba a la Garriga
el proper dissabte 20 d’octubre. En aquesta obra,
l’actor actua acompanyat del pianista Jordi Masó,
que interpreta a piano una selecció de les obres dels
dos compositors catalans.
Blancafort i Mompou es van conèixer l’any 1914 al
Balneari Blancafort de la Garriga. Entre tots dos va tenir
lloc una intensa amistat, que es posa de manifest en les
nombroses cartes d’Epistolari íntim.
Sergi Mateu, actualment molt conegut pel seu paper d’Albert Flaquer a La Riera

L’espectacle Epistolari íntim és un diàleg entre música i poesia... Se sent còmode en aquest format?
No és la primera vegada que actuo amb músics o textos poètics.
En aquest cas, és la veu qui acompanya la música i passa a un
segon terme. Crec que la veu ajuda a entendre la música de
cadascun dels compositors i dels seus moments creatius. No sóc
músic, però m'agrada molt el llenguatge musical i penso que la
combinació de música i veu té moltes possibilitats.
Ara que posa veu a les cartes de Blancafort i Mompou, té la
sensació de conèixer més aquests dos compositors?
Crec que veient l'espectacle queda palesa la difèrencia de personalitats. Diria que Blancafort és un home molt més extrovertit,
decidit, sense tants dubtes creatius com els que queden reflectits
en l'epistolari de Mompou. Monpou és molt més tímit, tancat, dubtós, però amb una vida dedicada a la recerca de la perfecció
musical, segons el seu criteri.
Representar l’obra per Catalunya és una manera de retre
homenatge als nostres artistes, sovint poc reconeguts?
I tant! El problema amb què ens trobem en aquesta època tan
complicada és que, a pesar de no tractar-se d'espectacles de
gran pressupost, els ajuntaments en general prefereixen apostar
per espectacles d'un caràcter més marcadament comercial deixant a banda les apostes més arriscades però, en molts casos,
molt més interessants.
Quina ha estat, per ara, la reacció del públic?
Tant la música de Blancafort i de Mompou no són fàcils per a l'espectador musical mig. Crec que el que aporta la lectura de les
cartes entre els dos músics és una molt més fàcil comprensió de
les seves respectives composicions, gràcies a referències concretes de l'epistolari. La reacció del públic, doncs, és d'una gran
atenció: no es perd en absolut.
Llegir la correspondència dels dos músics deu ser com
endinsar-se als seus pensaments més privats... Com era la
seva relació artística?

La seva relació artística va ser, sobretot, distant. Es fa referència
a la seva coneixença i als punts de trobada pel que fa als estils
musicals, però molt aviat es produeix el distanciament físic per
la marxa de Frederic a París. La majoria de cartes son precisament d'aquesta època. Curiosament, després es produeix un
nou distanciament quan Mompou torna a Catalunya i cadascú fa
el seu camí. Una de les últimes cartes, de Blancafort a
Mompou, parla d’aquest distanciament amb un regust de nostàlgia dels temps de joventut en què estaven molt més units.
Què és allò que més l’ha sobtat o divertit?
Frederic tenia un sentit de l'humor molt lacònic i, de vegades, per
dir una cosa hi donava tres-centes mil voltes i no quedava satisfet. Manuel era molt més clar i directe. Possiblement aquesta
diferència de maneres de ser tan contrastades és el més divertit
i el que procuro transmetre en les meves lectures.
En la seva correspondència fan alguna altra referència a la
Garriga, el poble de Blancafort?
Sí, sobretot al començament, que és precisament quan es produeix la seva trobada. Durant alguns anys el lloc de treball creatiu és en la petita ermita del balneari. Ells parlen gairebé del que
és el seu "santuari" creatiu, el seu lloc d'inspiració. Després de la
marxa d'en Frederic a París, qui ens fa alguna referència de la
Garriga és Manuel, que hi viu.
Els dos compositors sovint es trobaven al Balneari
Blancafort, on xerraven d’art i música i de la vida... Com s’imagina aquestes trobades?
No conec el balneari de la Garriga però les imatges personals que m'he fet de les seves trobades són molt agradables i gairebé bucòliques. Un poble de Catalunya de
començaments del segle passat, on el paisatge era net,
verge, tan poc malmès com ho és ara, sense presses...
Un indret on es podia gaudir dels silencis, del so de la
pluja, dels ocells, de les postes de sol.... De tot això se'n
parla i, per a mi, és molt fàcil imaginar-ho i, per tant,
transmet-ho al públic.

