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: Consistori, tràmits,
ordenances, pressupostos,edictes, reglaments, oferta
pública d’ocupació

Informació del municipi (història,
carrerer, telèfons, equipaments...)

Si no trobes el
que busques,
utilitza el
cercador

Possibilitat de suggerir, demanar
informació, comentar i/o opinar

Permet trobar tota la informació (notícies,
tràmits, ordenances, enllaços,
equipaments...) relacionada amb una
categoria en un mateix lloc

Informació turisticopatrimonial a
través de www.visitalagarriga.cat

El butlletí municipal El Garric és una publicació mensual de distribució gratuïta que
edita l’Ajuntament de la Garriga.
Redacció, fotografia i coordinació: Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de
la Garriga (OAMC) · Sara Riera i Berta Florés
Consell d’Administració de l’OAMC
3.000 exemplars. Dipòsit legal: B-11655-07 · Impressió: Norprint

2

El Garric

Núm. 119 · novembre 2013

En

portada

Es renova el web municipal amb més disseny i informació
El projecte s’ha adaptat a la normativa vigent d’accessibilitat

N

ou disseny i més informació són dues de les principals característiques del web municipal (www.lagarriga.cat) que
es va estrenar, en període de proves, durant el mes d’octubre.
El nou servei està pensat per ser una eina per a la ciutadania.
Es vol que, a través del web, les persones que viuen a la Garriga puguin consultar els serveis municipals, l’agenda, l’actualitat o les adreces i telèfons dels diferents equipaments. A més,
s’incorpora la possibilitat de disposar d’informació multimèdia
i de compartir qualsevol novetat a les xarxes socials de Facebook i Twitter. Un buscador general, filtres que faciliten la
cerca d’informació i la possibilitat de subscriure’s a diversos
canals RSS i a un butlletí digital temàtic també són novetats
del web actual.
Però el projecte ha anat més enllà i s’ha treballat transversalment perquè la seu electrònica pugui ser una realitat a curt
termini. De moment hi ha pocs tràmits que es puguin fer de
forma telemàtica, però sí que s’ha intentat que la documentació i la informació addicional hi sigui tota, perquè el ciutadà només hagi de desplaçar-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania
(OAC) per registrar.

Accessibilitat
Un dels objectius del web municipal és complir la normativa
d’accessibilitat. Així, per exemple, l’usuari pot augmentar o disminuir el cos de lletra segons les seves necessitats, i també
disposa del servei lector Readspeaker per a deficients visuals.

Organitzada per temes
Una de les principals novetats és l’organització del web en temes, que no corresponen a les àrees de l’Ajuntament sinó a
les demandes d’informació de la població. Aquesta estructura
permet trobar tota la informació relacionada amb una categoria en un mateix lloc. Així, per exemple, aquelles persones
usuàries d’Acció Social trobaran notícies, tràmits, novetats,
adreces i enllaços sobre dependència, igualtat o gent gran en
un sol apartat. De la mateixa manera, les persones interessades en educació, podran trobar, entre d’altres, les escoles i
equipaments municipals, les ajudes per a llibres o les dates de
matriculacions a la mateixa pàgina temàtica.
En aquest sentit, també s’ha estrenat el nou web www.visitalagarriga.cat, amb tota la informació sobre el turisme i el patrimoni garriguenc.

Cost zero per l’Ajuntament
El nou web, impulsat per l’Ajuntament, no ha suposat cap cost
addicional per al municipi, ja que ha comptat amb el suport tècnic i econòmic de l’Oficina d’Assistència en Administració Electrònica de la Diputació de Barcelona.
El web ha estat pensat per ser una eina eficaç (fins ara el rep
una mitjana de 9000 visites mensuals) i s’ha estructurat de forma cohesionada, integral i transversal per tal de facilitar-ne l’ús.
Però es tracta d’un projecte flexible que permet adaptar-lo a les
futures necessitats i usos. Per aquest motiu, qualsevol suggeriment o dubte de la ciutadania es pot fer arribar a través de
l’apartat de ‘Contactar’ per tal que el web sigui un instrument al
més operatiu possible.

Opinió dels grups polítics
CiU: “L’Ajuntament ha fet un gran esforç per modernitzar i adaptar la seva pàgina web a les necessitats més properes dels
ciutadans, que acosten les activitats i els serveis que ofereix a la gent. L’ús regular de les xarxes socials i la nova web són
eines de present i futur”
Acord: “La nova pàgina web millora la vocació de servei a la ciutadania, però cal que siguem actius proposant canvis, millores, adaptacions. Que no sigui una pàgina estàtica sinó atenta als nous temps d’evolució tecnològica constant”
SI: ““Esperem que el nou web sigui una eina de participació ciutadana pel que fa a temes municipals, on s’estableixi una
comunicació recíproca, i no unidireccional, entre Ajuntament i població”
PSC: “Una millora del trasllat d’informació cap al ciutadà sempre la trobem positiva. La nostra web, conjuntament amb El
Garric, la Ràdio i els mitjans locals i comarcals han de ser han de complir aquest objectiu”
ICV: “Tot i que hagués estat més participatiu engegar un procés previ perquè la ciutadania digués la seva, convidem tothom
a aprofitar aquest període de proves per proposar retocs en el contingut. De tota manera creiem que, tot i que és una web
predissenyada, i per tant amb un disseny rígid i formal, suposa una notable millora que la fa més operativa i amb moltes més
possibilitats”
PP: “La millora de la pàgina web de l’Ajuntament és molt positiva per al conjunt de la població i treballarem aportant les
suggeriments per la millora i ampliació d’aquesta eina indispensable. El Partit Popular al costat de les noves tecnologies.
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La història de l’Alhambra en una exposició
Recorregut pels 100 anys de vida de l’edifici

Cedida per la Fundació Maurí

U

na exposició repassarà la història de
l’edifici de l’actual Cinema Alhambra,
que aquest any celebra el seu centenari.
Construït l’any 1913, l’Alhambra ha estat, al
llarg de tot un segle, l’escenari de nombrosos esdeveniments culturals del municipi.
La mostra, coordinada pel cronista Albert
Benzekry i Fortuny i produïda per l’Ajuntament, vol ser un homenatge als 100 anys
d’història d’aquest edifici emblemàtic.
L’exposició “L’Alhambra: cafè, teatre, cinema 1913 – 2013” s’inaugurarà el proper
17 de novembre a les 12 hores a la Sala
Andreu Dameson, on el púbic podrà gaudir d’un recorregut pel passat de l’Alhambra, a través de plafons informatius, foto-

grafies d’aquests 100 anys i cartells de les
diverses activitats que hi ha tingut lloc.
Edifici centenari
De l’edifici original, obra de l’arquitecte Josep Sala, avui només se’n conserva la façana modernista. L’Alhambra es va concebre com una sala de teatre i ball (amb les
seves corresponents llotges laterals), i no
va ser fins més tard que s’hi van començar
a fer projeccions fílmiques. L’any 1977 Josep M. Miró esdevé gerent de l’equipament
i, des d’aquesta data, ha anat programant
propostes de qualitat i ha convertit l’Alhambra en una cinema amb personalitat pròpia
i de referència a la comarca.

El millor cor amateur d’Europa, al Teatre
El Cor Infantil Amics de la Unió ofereix l’espectacle ‘Veus’

El proper 12 de novembre arriba a la
Garriga l’actuació d’un dels cors més
aclamats del moment, el Cor Infantil
Amics de la Unió, que acaba de guanyar el certamen Let The Peoples
Sing, organitzat per la Unió Europea
de Radiodifusió (UER), que el converteix en la millor formació coral amateur
d’Europa.
La seva nova producció, l’espectacle
Veus, es podrà veure al Teatre de la
Garriga a les 18 hores, i el públic hi

trobarà un repertori amb cançons
d’arreu del món interpretades per un
cor de veus blanques a capella i una
il·luminació molt especial.
Altres espectacles del mes seran el
concert d’Andreu Rifé (16 de novembre), autor del famós èxit musical de
la sèrie catalana Polseres Vermelles,
que presentarà el seu 3r disc, Ping
Pong. També pujarà l’escenari la companyia del príncep Totilau, que presentarà El país del pà amb tomàquet
(24 de novembre), un espectacle per
a totes les edats sobre les festes i les
tradicions catalanes. Finalment, clourà
la programació d’aquest mes la Cia.
Divinas, amb l’obra Paradís (30 de novembre), una nova proposta d’aquestes tres artistes, que expliquen la història d’un grup de varietées ambulant
que volta clandestinament de poble en
poble amb l’afany de dur una mica de
diversió i alegria als seus habitants.
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Més Alhambra

La campanya per salvar el Cinema Alhambra segueix endavant
i, aquest mes d’octubre, s’han
celebrat dues reunions obertes al
conjunt de la ciutadania per treballar de forma oberta i participativa
per un nou futur del cinema. Les
persones assistents van acordar
impulsar el procés Més Alhambra,
un nou missatge amb què volen
sintetitzar 4 grans conceptes: més
programació, més públic més participació i més projecció. També
es contempla reforçar l’activitat de
l’Alhambra com a sala d’exhibició
de cinema tot dinamitzar-la amb
activitats per part de les entitats i
institucions de la Garriga.
Paral·lelament, el passat 20 d’octubre, els membres del projecte
Mainasons van col·laborar amb
la campanya SOS Alhambra amb
un espectacle al cinema, acompanyat d’una xocolatada. L’activitat
va ser tot un èxit i hi va aplegar
més de 300 persones. Més informació www.cinealhambra.com.
Entrades del Teatre
Des d’aquest 28 d’octubre les entrades dels espectacles del Teatre
de la Garriga es poden adquirir de
manera anticipada a l’OAC els dilluns, dimecres i divendres de 9 h
a 14 hores i els dilluns també de
16.30 h a 19 hores Es continua
la venda anticipada habitual a
través del Telentrada ( 902 10 12
12 i www.telentrada.com). Les entrades també es podran comprar
una hora abans de començar l’espectacle a la taquilla del teatre
Les entrades dels Pastorets no
vendran des de l’OAC, sinó que
es podran adquirir pels canals habituals especificats anteriorment.
Un mes abans es vendran també
de manera anticipada des de la
taquilla del Teatre els dimecres de
12 a 13 h i els divendres de 19 a
21 h.
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La Biblioteca bufa 15 anys d’espelmes
Una exposició entre les activitats de l’aniversari

L

a Biblioteca Núria Albó celebra el seu
15è aniversari amb una programació
especial que inclourà, entre d’altres activitats, una edició especial del concurs de
punts de llibre. Les persones que vulguin
participar-hi tenen temps per presentar
els seus dissenys fins al dia 16 de novembre i les bases es poden consultar al
web de l’Ajuntament. El lliurament dels
premis es farà dijous 28 a les 18 hores
en un acte en què també es bufaran les
espelmes d’un gran pastís d’aniversari.
Una altra de les activitats serà l’exposició dedicada a Miquel Martí i Pol, que es
podrà visitar de l’11 al 23 de novembre
a la mateixa Biblioteca. La mostra pretén

apropar l’obra i la vida d’un dels autors
més reconeguts de Catalunya.
Altres propostes seran un recital literari
(21 de novembre), un recital improvisat
(22 de novembre), un concert acústic de
Joan Masdéu (29 de novembre) o l’Hora del Conte Especial Aniversari (30 de
novembre). La programació completa es
pot consultar a l’agenda d’aquest butlletí.
“La biblioteca continua sent un servei bàsic dins la població, i ho és més encara
en època de crisi. S’ha apreciat un increment de l’ús de certs serveis i s’ha constatat més que mai que la biblioteca és
també una mena de refugi on els usuaris
hi troben un espai agradable on llegir, un
lloc amb tota mena de recursos per a la
informació i un punt de trobada”, explica
la directora de l Biblioteca, Anna Amador.
Actualment prop de 10.000 lectors tenen
el carnet de l’equipament, que té uns fons
de més de 47.000 documents. La mitjana
de visitants anual és de 95.403 persones,
amb una afluència diària d’unes 365. Al
llarg d’aquests 15 anys s’han fet més de
800.000 préstecs de tot tipus de documents i s’han organitzat més d’un miler
d’activitats.

S’inaugura un monument dedicat a Clavé
El bust del músic es troba a la plaça de Can Dachs

Himne dels Pinetons

L’escola Pinetons ha lliurat a l’Ajuntament un CD, les lletres i les partitures de l’himne d’aquest centre
escolar, composat per Ivan Sanmartín, músic i pare de l’escola. La
peça musical passarà a formar part
ara de l’arxiu municipal i també de
l’arxiu de la Biblioteca Núria Albó.
Tots els alumnes dels Pinetons coneixen aquest himne, que assagen
a les classes de música. A més, al
final de cada curs, els grups de 6è
enregistren l’himne de l’escola a un
estudi i reben un CD de record.
Tallers d’art

Encara és oberta la inscripció als
tallers d’expressió plàstica per a infants i joves que organitza l’EMAD.
Les activitats s’adreça a nens i
nenes des de P3 fins a primària, i
també es duu a terme un taller d’expressió en anglès. Més informació i
horaris al telèfon 93 860 59 90 i al
web www.emad.lagarriga.cat.
Exposició a Can Jordan

La Garriga va inaugurar el 13 d’octubre un monument dedicat al músic
i compositor Anselm Clavé. L’escultura ha estat patrocinada pel president d’honor de la Societat Coral
l’Aliança, Ricard Vicente, i es troba
en una de les zones enjardinades
de la plaça de Can Dachs.
L’acte d’inauguració va comptar
amb la presència del president de

la Diputació de Barcelona, Salvador
Esteve; el president de la Federació
de Cors Clavé, Josep Cruells; l’alcaldessa Meritxell Budó i el president de l’Aliança, Josep Castro. Un
cop fets els parlaments, es va fer
una ofrena floral al monument, un
concert a càrrec de l’Aliança i una
audició i ballada de sardanes amb
la Cobla Vila Olesa.
5
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La residència per a gent gran Can
Jordan acull durant tot el mes una
mostra de dibuixos d’alumnes de
l’EMAD. Es tracta de nens i nenes
de 5 anys que han exposat les seves obres a la residència, a partir
d’una iniciativa impulsada per Oriol
Viñolas, resident de Can Jordan.
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Notícies

Ràdio Silenci estrena APP per a mòbils
Entre les novetats destaquen 4 nous programes

R

àdio Silenci es podrà escoltar
per smartphones i tauletes digitals a través d’una nova aplicació
mòbil i sense necessitat d’utilitzar
auriculars. Aquesta és una de les
moltes novetats de l’emissora municipal de cara a aquesta temporada,
que es va presentar en un acte públic a l’Auditori el passat 4 d’octubre.
Amb la nova aplicació s’amplien els
canals de difusió de l’emissora municipal, que ara ja es podia escoltar
al 107.4FM, al seu web i a la TDT.
Es tracta d’una nova manera de seguir Ràdio Silenci, des de qualsevol
lloc i sense haver d’estar connectat
a un transistor. A més, també permet
seguir les publicacions al Facebook
i el Twitter i, alhora, és un nou espai
publicitari per a anunciants.

4 nous programes
La graella està formada per 24 programes, 17 dels quals són de producció propia, i s’estrenen 4 nous espais.
Un d’aquests espais és Colors Primaris, els dilluns de 22 a 23 h, on Raquel
Iniesta reflexionarà sobre la felicitat,
des de perspectives i àmbits molt diversos. També s’estrenen Passi passi
que veurà el piset, un magazine cultural presentat per Clara Martínez i
Patrícia Vélez, els dimecres de 21 a
21.30 h; el retorn de Silenci, comença la sessió, un espai de cinema de
Laura Peña, els dimecres de 21.30 h
a 22 h, i el Sona en català, amb David
Sáez, que cada dos divendres, de 21
h a 22 h, repassarà l’última hora de la
música al país. D’altra banda, Ràdio
Silenci segueix col·laborant amb la
Xarxa i emetent arreu de Catalunya.
Ivan Medina, del Fricandó
L’acte de presentació de la temporada va comptar amb Ivan Medina, del
Fricandó Matiner de Rac 105, qui va
explicar la seva experiència en la ràdio local i el seu pas al món professional. Medina va repassar diferents
punts de la seva trajectòria, així com
la importància del les emissores locals com a escola dins del periodisme.

1r equip d’hoquei femení de l’UE la Garriga
Les onze nens juguen al campionat comarcal d’Osona

La Unió Esportiva la Garriga
d’hoquei té, per primer cop en els
seus 53 anys d’història, un equip
femení.
En aquest cas, però, hi ha hagut
una fornada d’onze nenes que te-

nen entre 5 i 7 anys.
Segons l’entrenador, Jaume Coll,
“la il·lusió que posen tant les nenes com els pares fan que el projecte hagi pogut tirar endavant”.
L’equip femení ja ha començat
a jugar al campionat comarcal
d’Osona, contra equips mitxtes i
masculins.
L’equip està format per Júlia Coll,
Sara Soler, Tanit Coll, Dolça Cortès, Lucía Garcia, Martina Ferreres, Júlia Martínez, Júlia Prats,
Íngrid Martínez, Ariadna Pedrosa
i Idoia Luna.
6
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6000 euros a emergències
L’Ajuntament de la Garriga ha destinat 6000 euros de la partida de
cooperació a campanyes d’emergència tal i com va acordar el Consell de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.
Aquestes subvencions les canalitza
el Fons Català de Cooperació i enguany s’han repartit al projecte dels
campaments de refugiats Sahrauís
de Tindouf-Poble Saharauí, al de
suport a la població afectada per la
Guerra Civil a Síria i al de resposta
als efectes de l’huracà Manuel a la
Muntanya de Guerrero, Mèxic.
Homenatge a Blancafort
La Fundació Fornells-Pla, el Cineclub, SOS Alhambra i l’Ajuntament
de la Garriga organitzen durant
aquest mes de novembre el cicle
Cinemartmúsica. Cinema i música
en homenatge a Manuel Blancafort.
Es projectaran cinefòrums els dies
8, 15 i 21 al voltant de la figura del
músic garriguenc.
Ball de Cintes
La Garriga Balla ha programat a
partir del 13 de novembre a l’escola Giroi, un nou Taller per aprendre
el Ball de Cintes. Els interessats es
poden posar en contacte amb l’entitat al correu electrònic lagarrigaballa@gmail.com. El Ball de Cintes,
que s’emmarca dins els balls tradicionals del nostre país, es va tornar
a recuperar a la Garriga l’any 2012.
Concert de Sta Cecília
El tradicional concert de Santa Cecília es farà el dia 22 de novembre
a les nou de la nit, a l’església parroquial de Sant Esteve. Aquesta actuació és “per a les corals de la Garriga, un dels moments de trobada de
l’any” ja que hi actuen conjuntament
GospelJoy, Cor Americantus, Escolania parroquial Sant Esteve, Grup
d’havaneres Els Bernats pescaires
del Congost, Coral Flors de Tardor,
Coral Ariadna, Cor Sarabanda i la
Societat Coral L’Aliança. Aquest
concert té com a origen la celebració del dia de Santa Cecília, la
patrona dels músics. Un any més
cada entitat musical hi tindrà el seu
moment de protagonisme i l’acte
es clourà amb un cant comú, en el
qual hi participaran tots els cors.
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Projecte Sumant, suport a l’emprenedoria
La Garriga, les Franqueses i Canovelles programen xerrades

E

ls ajuntaments de la Garriga, Canovelles i les Franqueses engeguen
el projecte Sumant, una iniciativa de foment de l’emprenedoria. Es tracta d’un
cicle de xerrades gratuïtes adreçades a

totes aquelles persones que tenen una
idea de negoci o que volen començarhi a treballar.
En aquest sentit, els serveis de Promoció Econòmica de tots tres municipis
s’han posat d’acord per organitzar de
manera conjunta i coordinada un calendari d’activitats formatives enfocades a
resoldre punts claus per aquelles persones que decideixin emprendre una
activitat empresarial, ja sigui com a autònomes o com a empresa.
La primera de les sessions del projecte Sumant es va fer els dies 29 i 31
d’octubre a la Garriga amb la xerrada
“Treball autònom: informa’t de totes les
obligacions i drets que tens”. La segona
sessió arribarà el 12 de novembre amb
“Aconseguir finançament en temps de
crisi”, que tindrà lloc a l’Ajuntament de
les Franqueses de 9 a 13 hores. Finalment, el proper 12 de desembre de 9 a
14 hores, Canovelles acollirà la xerrada
“Com posar preu als meus productes o
serveis”, que clourà el cicle.

Estudi dels professionals més sol·licitats

Estudi del futur de la fusta

L’EMAD ha participat en l’elaboració de l’estudi “Futur de l’àmbit de
la fusta 2015-2020”, impulsat des
del Gremi de Fusters, Ebenistes i
Similars de Barcelona. L’objectiu
d’aquest projecte és revisar l’actual
model professional del sector per
adaptar-lo la realitat. En les seves
conclusions l’estudi - que es van
presentar el 2 d’octubre en un acte
que va comptar amb la presència
del conseller d’Indústria Fèlix Puigdestaca el canvi, la innovació, la
cooperació i la formació del sector
com a elements bàsics per tirar endavant projectes de qualitat en el
disseny de mobles. “Continuarem
treballant per dotar el sector dels
millors professionals dels propers
anys. En aquest sentit, i des de la
Garriga, i tenim molt a dir”, afirma el
director de l’EMAD, Ricard Andrés.
Coworking Hàbitat

Un projecte analitza les competències per trobar feina

Conscient de la necessitat de trobar noves sortides laborals per a les
persones que es troben en situació
d’atur, l’Ajuntament ha iniciat el projecte Apropa’t, que té l’objectiu de
detectar les competències clau de
diferents ocupacions. A través de
diverses taules de treball, professionals de diferents sectors del teixit
productiu de la Garriga estudiaran
les competències dels perfils professionals que més demana el mercat
laboral i desenvoluparan fitxes completes amb les característiques dels

perfils més sol·licitats.
A partir d’aquestes fitxes, que es
crearan al llarg del mes de novembre, els demandants d’ocupació
disposaran d’una bona eina per millorar les seves competències, formar-se i adaptar-se al món laboral.
Així mateix, el coneixement del perfil
professional ajudarà les empreses
en el seu anàlisi intern. El projecte
Apropa’t es va presentar el passat
14 d’octubre amb una ponència a
càrrec de Marta Colomer, assessora
d’empreses.
7
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El proper 27 de novembre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Vallès Oriental organitzen la jornada
“Coworking Hàbitat, oportunitat per
generar negoci”, en col·laboració
amb la Unió Empresarial Intersectorial - Cercle d’Empresaris, i amb
el suport de ACC1O de la Generalitat de Catalunya i els fons FEDER.
El projecte Coworking Habitat té
com a objectiu generar negoci
entre empreses del sector hàbitat:
compra, venda i coneixement entre empreses. La jornada s’adreça
a directius, gerents i responsables
de les àrees de compres i vendes
d’empreses productores i proveïdores del sector de l’hàbitat. Es
farà a l’Auditori de l’Escola de Música i les inscripcions es poden fer
al web www.vallesoriental.cat.

Notícies

L’Ajuntament incrementa en un 25% els ajuts de llibres i material escolar
També assumeix 23 beques de menjador que el Consell Comarcal havia denegat

T

2012-2013. D’aquesta manera, l’Ajuntament ha fet un esforç per ampliar el
pressupost destinat a aquests ajuts i
poder concedir totes les sol·licituds rebudes.

otes les famílies que havien demanat l’ajut per a llibres i material
escolar per al curs 2013-2014 podran
comptar-hi, ja que l’Ajuntament ha
concedit l’ajut a la totalitat de les 317
sol·licituds presentades. Així, s’ha destinat una partida de 15.000 euros en
benefici d’alumnes d’educació infantil, primària i secundària dels centres
d’ensenyament públic i privat concertat del municipi, una xifra que suposa
un increment del 25% respecte al curs

D’altra banda, també s’ha volgut donar resposta a les famílies que havien
demanat les beques de menjador escolar que atorga el Consell Comarcal
del Vallès Oriental (CCVV). L’alta demanda d’aquestes beques ha fet que,
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des del CCVV es deneguessin un total
de 99 les sol·licituds i que se’n concedissin 70. Des de l’Àrea d’Acció Social
de l’Ajuntament s’han valorat les sol·
licituds denegades i s’ha considerat
necessari que en aquells casos on es
presenten situacions de risc social els
infants siguin beneficiaris de l’ajut de
menjador. En aquest sentit, la Garriga
ha assumit 23 beques de menjador,
que complementen les 70 ja atorgades
pel CCVV.

Bonificacions en l’IBI
Les famílies monoparentals i les
persones vídues que reuneixin
uns determinats requisits salarials es poden acollir a una bonificació en l’Impost de Béns Immobles (IBI). El termini per demanar
les bonificacions de l’IBI per a
famílies monoparentals i les persones vídues és del 29 d’octubre
al 18 de novembre del 2013. La
subvenció és del 25% de l’import
per a famílies monoparentals
(tant propietàries com llogateres),
i del 50% per a persones vídues.
Les bases es poden consultar a
www.lagarriga.cat. Més informació a l’oficina de Serveis Socials
(c/ Sant Francesc 1 – 93 871 90
95).
Feliços 105 anys
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El passat 10 d’octubre Lola Borrell, veïna de la Garriga, va rebre
la medalla commemorativa de la
Generalitat amb motiu dels seus
105 anys d’edat. El lliurament es
va fer a casa seva, en un acte que
va aplegar família i amics. També hi va ser present l’alcaldessa
Meritxell Budó, que va felicitar la
l’homenatjada i va lliurar-li un ram
de flors en nom de l’Ajuntament
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Canvis en l’ordenança municipal de circulació
Es regula l’ús de bicicletes i patinets dins el terme de la Garriga
de vianants, però sempre respectant la
preferència dels vianants i adaptant-se
a la seva velocitat (mai superaran els 10
km/h). També prohibeix circular només
sobre una roda i recorda que és obligatori portar timbre i, si és de nit, llums i elements reflectants homologats.

L

’Ajuntament ha aprovat modificar l’ordenança reguladora de la circulació
que, a partir d’ara, contemplarà també
l’ús de bicicletes i aparells de mobilitat
personal (patins, patinets, etc). Aquest
canvi s’ha fet per adaptar al normativa a
la realitat de les places i carrers del poble,
on aquests vehicles són cada cop més
presents i requereixen d’una regulació
per garantir la seguretat de la ciutadania.
Des de l’Ajuntament es recorda que, per
una bona convivència, el sentit comú, el

respecte i el comportament cívic són valors fonamentals.
Bicicletes
Segons l’ordenança, les bicicletes tenen
l’obligació de circular pels carrils segregats i, en cas de no haver-n’hi, pel carril de la calçada que sigui més proper a
la vorera. Quan no hi hagi cap carril per
a bicicletes ni espai a la calçada, podran passar per voreres i andanes de
més de 5 metres, parcs públics i àrees

Sessions de la Policia a escolars i gent gran

Patins i patinets
Pel que fa als patins, patinets i monopatins l’ordenança estipula que en cap cas
poden circular per la calçada, salvat que
es tracti de zones o vies que els siguin
especialment habilitades. Aquests aparells de mobilitat podran transitar per les
voreres i àrees de prioritat dels vianants
quan no hi hagi aglomeració de gent (és
a dir, quan sigui possible conservar una
distància mínima d’1 metre amb les persones del voltant) i respectant en tot moment la velocitat dels vianants, que sempre tindran prioritat. Així mateix, no es
podran enfilar sobre mobiliari urbà, com
són els bancs o les baranes, ni circular
de manera que suposin un perill o una
molèstia per a la població.
El text complet de l’ordenança municipal
reguladora de circulació es pot consultar
a www.lagarriga.cat.

Donatiu solidari

El cos treballa, tot l’any, per arribar a diversos col·lectius

Agents de la Policia Local van traslladar-se a l’Esplai de la Gent Gran
de la Garriga, el passat 25 d’octubre,
per oferir una sessió sobre consells
de seguretat. L’objectiu d’aquesta activitat, adreçada a persones grans del
poble, era advertir dels furts, estafes i
robatoris més freqüents entre aquest
sector de la població i de les princi-

pals maneres de prevenir-los. Així,
es recomana, per exemple, portar a
sobre els diners que siguin estrictament necessaris i tenir cura en llocs
com el mercat, on sovint hi ha aglomeracions de gent i és fàcil perdre de
vista la bossa de mà. Un altre consell
és tenir sempre precaució a l’hora
de rebre una revisió tècnica a casa, i
assegurar-se que no es tracti de cap
engany o estafa.
També a l’octubre la Polica Local va
rebre la visita d’alumnes del SEK, que
van conèixer el dia a dia dels agents
i les seves principals tasques. A més,
els escolars van rebre una sessió
d’educació viària que es fa fer a la
Sala de Plens.
9
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Representants de l’Ajuntament,
la Policia Local i de la seva unitat
muntada, juntament amb membres de l’associació dels Tres
Tombs, han entregat a l’Obra Social de Sant Joan de Déu els 2400
euros recollits durant l’espectacle
eqüestre solidari i el concurs d’enganxes celebrats al municipi.
L’acte de lliurament es va fer dijous
24 d’octubre, durant una visita oficial a les instal·lacions de l’hospital.
L’Obra Social de Sant Joan de Déu
destinarà el donatiu a la recerca
sobre el càncer infantil.
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Notícies

La collita d’olives i la fabricació d’oli a la Garriga
L’activitat s’adreça a un públic familiar i és gratuïta

D

esprés de l’èxit de la verema popular celebrada el passat setembre,
el projecte La Garriga Rural segueix endavant i el proper 30 de novembre porta
una nova activitat al municipi, aquesta
vegada sota el nom “La collita d’olives i la
fabricació d’oli”.
Aquesta nova proposta convida tothom
que hi estigui interessat a una collita d’olives i a una demostració de la seva posterior premsada. L’activitat començarà de
bon matí a Can Violí, des d’on les persones participants –que hauran de portar un bastó- es traslladaran a peu fins al
camp d’oliveres de la Finca Jesús, on es

recolliran les olives. Un cop feta la feina,
hi haurà un esmorzar popular a càrrec
de Pep Salsetes. L’activitat és gratuïta i
s’adreça a un públic familiar. Per apuntar-s’hi cal enviar un correu a patrimoni@
ajlagarriga.cat abans del dia 26 de novembre, ja que les places són limitades.
El mateix dia a la tarda, a partir de les
17 hores, es farà la demostració d’una
premsada d’olives, a la carretera Nova,
81. A continuació, la mateixa casa acollirà la xerrada “Les oliveres i els seus olis”,
a càrrec de Juan Francisco Hermoso, investigador de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

Neteja del riu

Durant el mes d’octubre s’ha començat a netejar la llera del riu
Congost en un tram d’1 Km entre
el pont del carrer de Moranta i el
passeig del Congost (fins a l’alçada dels magatzems municipals).
Amb aquest projecte, subvencionat en un 50% per la Diputació,
s’estan eradicant plantes invasores (canyes, acàcies, nyàmeres...)
de la zona, retirant residus contaminants i col·locant tanques per
millorar la seguretat dels vianants.
Actuació al clavegueram

Cicle de xerrades sobre temes garriguencs
Arquitectura, aviació i arqueologia centren el programa

L’Ajuntament ha programat per segon
any consecutiu un cicle de conferències centrades en diverses facetes de

la història del municipi. La primera de
les conferències, el 8 de novembre,
anirà a càrrec de l’arquitecta Carolina
Pujol i aprofundirà en l’obra de Xavier
Turull i del seu impacte a la Garriga,
on va construir, entre d’altres, la Torre
Creixell, la Casa Ramos, el Casino i
el Patronat.
El cicle –sota el nom “La Garriga:
per terra, riu i aire”- també inclourà
les xerrades “La Garriga a través del
llibre La guerra aèria a Catalunya”, a
càrrec de l’historiador David Gesalí, i
Ibers, romans i visigots a la vora del
riu Congost. Un recorregut pel patrimoni arqueològic de La Garriga,
Samalús i Llerona, de la mà de l’arqueòleg Arnau Garcia. Les xerrades
tindran lloc els dies 8, 15 i 29 de novembre a les 20 hores a Can Raspall.
10
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L’empresa Construccions Requena SA està realitzant les obres
d’execució d’una tram nou de clavegueram que connectarà el carrer
de Sant Francesc amb el carrer de
la Caritat. Els treballs provocaran
talls puntuals en aquestes dues
vies i a la plaça Dr. Montal durant
el mes de novembre.
Gestió del Centre de Visitants
La Junta de Govern Local del 14
d’octubre va aprovar la licitació de
la gestió del Centre de Visitants de
la Garriga i de la seva oferta turística vinculada. Per a aquest procés
l’Ajuntament convida 10 empreses
especialitzades, que optaran a la
gestió de l’equipament. Es preveu
adjudicar-ne la gestió abans d’acabar l’any.
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Últims mesos per a la bonificació d’escombraries
Fins al desembre es poden acumular punts per reduir la taxa

E

l proper 31 de desembre finalitza el
termini per sumar els punts que permeten optar a una bonificació en la taxa
d’escombraries. A la Garriga, d’acord
amb l’ordenança fiscal T08 reguladora
de la taxa per al tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans,
les persones que han utilitzat habitualment la deixalleria municipal durant el
2013 tenen dret a una bonificació sobre
el rebut de la taxa d’escombraries del
2014 si han presentat la targeta de la
deixalleria.
Els punts acumulats depenen de la tipologia de residus que es porten a la deixalleria i les puntuacions s’estableixen a
l’article 5 de l’ordenança. Per obtenir el

Casetes dels mestres
10% de descompte, a més d’acreditar
10 punts, també cal aportar com a mínim 3 tipologies diferents de residus
durant l’any. I per obtenir el 20% de
descompte, a més d’acreditar 20 punts,
cal aportar com a mínim 6 tipologies de
residus. La puntuació acumulada es
pot consultar a la web www.lagarriga.
cat/mediambient.
La targeta de la deixalleria es pot
sol·licitar-la a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament, tot presentant el DNI i l’últim rebut de la taxa
d’escombraries. Cada targeta té un
codi que identifica un habitatge concret
i, per tant, cal renovar la targeta sempre
que es faci un canvi de domicili.

Suport als treballadors de la Sati

Una manifestació recorre els carrers del poble

Més de 200 persones es van manifestar pels carrers del municipi el passat 11 d’octubre per donar suport als
treballadors de l’empresa tèxtil Sati.
Els 169 empleats afectats per l’ERO
d’extinció reclamen que encara no
saben “com i quants diners” cobraran.
La marxa va començar a les portes
de la fàbrica i va acabar a l’Ajunta-

Campanya de poda
L’equip de poda del servei de
manteniment de parcs i jardins públics va iniciar, a finals d’octubre,
la campanya de poda de l’arbrat
del municipi, que es preveu que
finalitzi a principis de gener. Enguany actuarà en més de 2.250
arbres.Es realitzaran treballs de
poda de brocada, de manteniment i de poda selectiva segons
l’espècie i l’estat de l’arbre. També
s’aprofitarà la campanya per enretirar els arbres morts.

ment, on els treballadors van ser rebuts per l’alcaldessa Meritxell Budó.
Durant la trobada Budó va subratllar
la ferma voluntat de l’Ajuntament de
donar tot el recolzament a les persones afectades. Un dels compromisos
és vetllar perquè, en cas d’acomiadament, es garanteixin les millors condicions possibles.
Al Ple del passat 25 de setembre
tots els grups polítics amb representació al Consistori van votar a favor
d’una moció de suport als treballadors de la Sati i es van comprometre
a fer-los costat. La històrica planta
Sati estava immersa en un concurs
de creditors i ha estat comprada per
dues empreses. Les noves direccions només mantindran 87 dels 256
llocs de treball.
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Les tasques per arranjar les casetes dels mestres com a habitatge
social segueixen endavant. Ja s’hi
han fet les instal·lacions i col·locat
les cuines i lavabos. El proper pas
seran instal·lar marcs a les portes i
pintar. El projecte el porten a terme
paletes i electricistes del Pla Local
d’Ocupació i la brigada municipal,
sota la direcció del personal tècnic
de l’Ajuntament.
Camp d’esports

S’estan acabant les tasques de
remodelació de l’escala lateral del
camp municipal d’esports. Amb
aquesta millora, els infants que
entrenen i juguen al camp entraran als vestuaris per aquesta
escala, que permetrà una major
seguretat. Durant l’actuació també s’han traslladat les banquetes
de la zona remodelada a una altra
part de les grades.
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El

Consistori

Jordi Perales,
Albert Benzekry i Neus Marrodan

Josep Oliveras
Xavier Bernaldo

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

Garantir que les taxes i impostos municipals
no creixin per sobre de la inflació prevista,
era un dels compromisos electorals de CIU
en les darreres eleccions municipals.
Aquest no era un repte fàcil. Hem de recordar que l’Ajuntament de la Garriga està
sotmès a un pla de sanejament, un pla
econòmic i financer, que tutela i revisa les
finances municipals, des de l’any 2009 i fins
l’any 2015. Un pla que definia quins havien
de ser els increments de les taxes i dels impostos, sempre per sobre del conegut IPC.
Des de CIU crèiem que es podia acomplir
aquest pla de sanejament prenent mesures alternatives a una puja desmesurada
dels impostos.
Per dur a terme aquesta garantia calia
sanejar les finances municipals, no estirar més el braç que la màniga i assegurar
la qualitat en la prestació de serveis, tot
aplicant mesures d’estalvi en el pressupost municipal, com en qualsevol de les
nostres llars.
A data d’avui podem afirmar que la Garriga té un ajuntament sanejat, un ajuntament amb un deute a llarg termini molt
per sota dels límits que marca la llei, un
ajuntament que ha tancat els comptes
d’ aquests darrers exercicis amb estalvi
positiu. Un ajuntament que paga els seus
proveïdors a 30 dies garantint així que
aquelles petites empreses o autònoms
que presten serveis a l’ajuntament puguin
cobrar puntualment.
Durant els exercicis 2012 i 2013, a la
Garriga, varem poder presentar i aprovar
unes ordenances fiscals amb un increment del preu basat en l’IPC, evitant així el
seu increment per sobre del de la inflació.
Aquestes mesures ens han permès treballar, garantir i mantenir tots els serveis al
nostre municipi, amb un cert marge d’estalvi que també ens ha permès fer petites
inversions a la Garriga sense generar endeutament a l’ajuntament.
Enguany, assolides aquestes fites calia fer
un pas més i l’equip de govern hem optat
per presentar les ordenances fiscals 2014
amb la proposta de congelar el seu increment. Creiem que no és el moment d’aplicar cap tipus de pressió fiscal addicional
a la ciutadania, i és per aquest motiu que
les ordenances fiscals per l’any 2014 (IBI,
circulació, escombraries, etc) tindran un increment zero.
Pel que fa a bonificacions, exempcions, etc,
seguim amb unes ordenances que recullen
sensibilitat davant famílies nombroses, monoparentals, criteris mediambientals, etc.
Unes bonificacions i exempcions de les que
farem difusió un cop s’hagin aprovat en el
ple del mes d’octubre.

Canviant a millor
Estem en moments de grans canvis. No només a nivell nacional on
ja ensumem que l’any 2014 pot
ser l’any on tot canviï, sinó també a nivell tecnològic, i per tant
social. L’ajuntament i les administracions públiques, desenganyem-nos, acostumen a respondre tard i lent a aquests canvis i
la percepció és que són màquines
molt pesades que costa que moguin els mecanismes per fer qualsevol cosa.
Els procediments, reglaments,
lleis i normes que regulen tot el
procés administratiu no fan les
coses fàcils per una administració
al servei de la ciutadania que vulgui ser àgil i respondre amb eficàcia a problemes diferents amb
solucions diferents. Cal imaginació i eines per afavorir un canvi de
mentalitat i organitzatiu.
Amb les noves tecnologies ens
hem trobat una bona eina per
transformar. Permeten una relació horitzontal amb la ciutadania i
en xarxa, i faciliten l’accés a la informació i a la participació directa
de la gent. És per això que la nostra aposta estratègica per fer una
administració millor és aprofundir
en les eines de la societat del coneixement a l’Ajuntament.
En podeu constatar un fruit ben
visible per la ciutadania, les noves pàgines web de l’Ajuntament
i visitalagarriga.cat, així com la
presència cada cop més amplia
a les xarxes socials. En aquesta conversa constant necessitem
que la ciutadania no sigui un espectador passiu, i volem que hi
hagi propostes, canvis, millores,
observacions. El nostre compromís segueix sent el servei a la
ciutadania i l’adaptació constant
al canvi.
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El Garric

Fins quan els catalans pagarem la
festa?
Darrerament estem constatant que
mentre alguns territoris d’Espanya baixen impostos, altres fem retallades dels
drets socials.
Com pot ser que els catalans estiguem
patint retallades per manca de diners i
altres comunitats puguin fer xecs-nadó
de 2.500€? Com pot ser que baixin
l’IRPF un 6%? Com pot ser que aquestes comunitats que baixen impostos
estiguin manades pel mateix partit que
ens obliga a Catalunya a retallar? Ah!
I moltes de les comunitats que fan tot
això son les que més diners ‘solidaris’
reben d’altres territoris…
Potser ha arribat l’hora de crear d’una
vegada la Hisenda Catalana i d’administrar els diners dels catalans. Ja n’hi
ha prou!
Al proper ple municipal, l’equip de govern presenta uns impostos que ni
pugen ni baixen. I nosaltres ens preguntem: per què a d’altres pobles
d’Espanya poden baixar l’IBI? L’equip
de govern sempre ens explica que els
comptes municipals de la Garriga estan
sanejats, que “anem bé”. Doncs nosaltres pensem que mentre els comptes
municipals van bé, els comptes dels
garriguencs i garriguenques no van tant
bé, doncs son molts els que passen penes per poder pagar el que és un dels
IBIs més alts de Catalunya. No és ara
el moment d’ajudar als ciutadans? Pensem que ara, quan les coses no van
bé, quan la gent està a l’atur, quan les
empreses estan patint per mantenir les
portes obertes, quan els avis no arriben
a final de mes amb les seves pensions,
quan els joves no tenen feina ni diners
per estudiar unes carreres cada cop
més cares, ARA ÉS EL MOMENT QUE
ELS GOVERNANTS AJUDIN ELS
CIUTADANS ABAIXANT ELS IMPOSTOS.
És per això que Solidaritat Catalana per
la Independència DIU PROU! Espanya
ens ofega i els nostres polítics no planten cara i no fan servir les eines que
tenen al seu abast per ajudar al poble,
doncs és més fàcil donar la culpa “als
de Madrid”...
Alcaldessa, sigui valenta i baixi els impostos dels garriguencs i garriguenques fins que arribin millors temps.
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Àlex Valiente
Carlos Martín

Participa a la Garriga!
Aquestes properes setmanes es
començaran a treballar els Pressupostos 2014 pel nostre municipi.
Aquest és un dels aspectes més
importants de la política municipal
perquè ha de marcar les línies de
treball de la Garriga al 2014.
Tal com venim reclamant en anys
anteriors, la oposició ha de tenir
un paper cabdal si des del Govern
municipal es vol fer un projecte de
tots i totes, cosa que no ha passat
en l’elaboració dels pressupostos
d’anys anteriors amb l’actual govern.
És per aquest motiu que des del
PSC de la Garriga volem obrir un
nou projecte on la ciutadania pugui donar el seu parer pel que fa
als pressupostos municipals 2014.
En les darreres setmanes obrirem
un espai de participació dins de la
nostra agrupació i utilitzant les xarxes socials, per intentar fer que la
ciutadania pugui dir la seva de forma activa i poder fer un procés més
participatiu.
Com hem fet cada any les aportacions que ens arribin les debatrem
en l’assemblea extraordinària de
l’agrupació, que serà oberta a la
ciutadania i servirà per confeccionar el document que presentarem
al Govern Municipal per a tal que
s’estudiï i es pugui contemplar introduir possibles esmenes al pressupost que se’ns presentarà.
Us animem a tots i totes a participar
activament en tot aquest procés i a
fer propostes que es puguin considerar. Ara més que mai necessitem
fer un pressupost entre tots i totes,
que aglutini les necessitats de la
major part de la ciutadania, per a
continuar transformant el nostre
municipi.

Israel Molinero
Martí Porter

Qüestió de prioritats
Llegim a un digital local que, “segons informa Ràdio Silenci, a resultes del deute de
600 MEUR que té la Generalitat de Catalunya amb les administracions locals a
conseqüència de l’impagament dels 1.600
MEUR restants corresponents al Fons de
Liquiditat Autonòmica (FLA) per part govern Central, la construcció de la plataforma única entre els carrers Banys i Calàbria
s’ajornarà fins l’any vinent”. No ignorem
la mala fe patent i reiterada del govern de
l’estat en aquesta i altres decisions, i ens
preparem per una successió de mesures
similars que voldran collar, encara més,
Catalunya: ara que ja han entès que això
del dret a decidir no és un caprici d’estiu,
ens voldran demostrar, un dia sí i l’altre
també, qui mana aquí.
Dit això, ICV de la Garriga també volem
expressar que, al marge de l’ofec estatal i
dels consegüents impagaments de la Generalitat, existeixen prioritats: la construcció de la plataforma única entre els carrers
Banys i Calàbria no és només una obra
estètica o un pas més en la necessària recuperació del centre històric, sinó una eina
important per a la dinamització del comerç
local, i, per tant, per a l’economia de la Garriga. No tenim diners per a aquesta obra,
ni tan sols per a un tram, ni tan sols per
iniciar ara una primera fase, però sí que en
trobem, per exemple, per al cobriment de
la pista número dos, que, sigui dit amb tot
el respecte, no considerem que sigui una
prioritat absoluta, en un poble que, com
el nostre, gaudeix de nombroses instal·
lacions esportives plenament operatives.
En temps de crisi, més encara que en
temps de bonança, és fonamental que les
inversions s’estudiïn acuradament, i que
les prioritats s’estableixin en funció del
seu benefici social: seguir amb el procés
de dignificació del centre, per exemple,
tindria conseqüències positives, no només
pels seus veïns i negocis, sinó per a tots
els ciutadans, i podria, si el projecte es
gestionés en clau local, generar llocs de
treball, tan dramàticament necessaris. En
definitiva, entenem i denunciem les males
arts del govern de l’estat, però considerem
que l’equip de govern de la Garriga no pot
defugir, tampoc, la seva responsabilitat en
la gestió dels recursos.
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Durant els darrers deu anys, Catalunya ha rebut, de part de Fons de l’Estat, una inversió de
més de 45.000 milions d’euros en forma d’infraestructures i ajudes directes.
Des del Partit Popular de la Garriga, volem donar alguns detalls de la xifra esmentada amb
el fi de posar en coneixement dels ciutadans
certes dades reals econòmiques catalanes.
Que Catalunya sigui l’única comunitat autònoma del país que té totes les seves províncies
enllaçades per la línea d’alta velocitat (AVE),
és el fruit de 9.000 mil.lions d’euros inverits
desde Foment en els últims 10 anys. 5.000
milions d’aquests, (el 56% del total inversió),
s’han destinat directament a infraestructures a
Catalunya entre 2.011 i 2.012. Concretament,
3.700 milions (el 41% del total de la inversió a
Catalunya) s’han destinat a les obres de l’AVE.
L’Aeroport El Prat, a Barcelona, i les recents
obres d’ampliació on s’han invertit 3.000 mil.
lions d’euros (el 33% del total invertit desde
Foment a Catalunya), posicionen el nostre aeroport com la major infraestructura construïda
a la Comunitat en els últims 20 anys, i en un
dels projectes més importants d’ingenieria civil
realitzats a Europa l’última dècada.
Amb una inversió total al conjunt espanyol
de 630 mil.lions d’euros de part del Ministeri
de Foment, Barcelona, primera comunitat en
pressupost al 2014, es posiciona com la província d’Espanya amb el major volum d’inversió vers els 150 milions que d’ altres provincies
tan sols reben. (Catalunya multiplica per 4 la
mitjana nacional en aquest tipus d’inversió).
Dins l’àrea econòmica i de part del FLA (Fons
de Liquidès Autonòmic), el govern català ha rebut un total de 16.000 milions d’euros. 6.700 milions dels esmentats (el 42%), van ser sol.licitats
al 2.012 per pagar proveïdors i fer front a venciments de deute. En el present any, dels 23.000
milions d’euros disponibles per a totes les regions, Catalunya n’ha utilitzat 9.300 (el 40%).
Espanya va sol.licitar al 2.012 un rescat de
100.000 milions d’euros a la UE per sanejar
el sistema financer espanyol, conseqüència
directa de la situació Bankia, Nova Galicia i
la nostre, Catalunya Caixa. Rescat el qual ha
absorbit un total de 12.000 milions destinats a
la recapitalització de l’Entitat.
Un total de 5.800 milions d’ euros injectats al
2012 des del FROB (Fons de Restructuració
Ordenada Bancaria) s’han destinat a Catalunya per rescatar diverses caixes d’estalvis
catalanes per tots conegudes: Unnim (fusió
Manlleu, Sabadell Terrassa), Penedès (integrada a Mare Nostrum), Laietana (integrada
a Bankia) i Banca Cívica (integrada al grup la
Caixa).
D’altres dades constaten una realitat camuflada rera polítiques que deixen a l’ombra la realitat econòmica catalana: la Generalitat, en els
darrers 2 anys, ha rebut una injecció de l’Estat
de 24.200 mil.lions d’euros amb el fi d’evitar
una bancarrota. Us convidem a reflexionar en
la capacitat de solvència econòmica catalana, que posa en entredit la seva capacitat de
“país”.
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l’Agenda
Divendres 1 de novembre

Llum, amb teatret i activitats per nens. waldorflagarriga.wordpress.com
Organitza: Waldorf la Garriga

a les 10 h, al pavelló de Can Violí
2n Impresentables weekend. Tallers, concerts, visites guiades…
Organitza: Hoppers la Garriga

Dimecres 13 de novembre

a les 16 h, a l’Asil Hospital
Castanyada
Organitza: CEG

a 21.30 h, al gimnàs de l’escola Giroi.
Taller per aprendre el Ball de Cintes. Mes informació: lagarrigaballa@gmail.com
Organitza: La Garriga balla

Dissabte 2 de novembre

a les 10 h, al pavelló de Can Violí
2n Impresentables weekend. Tallers, concerts, visites guiades…
Organitza: Hoppers la Garriga

Divendres 15 de novembre

Dimecres 6 de novembre

a les 20 h, a Can Raspall
II Cicle de xerrades de temes garriguencs: La Garriga: per terra,
riu i aire.
Xerrada “La Garriga a través del llibre La guerra aèria a Catalunya”, a càrrec de David Gesalí i David Íñiguez, historiadors
Organitza: Ajuntament de la Garriga

A les 17 h, al Casal de Joves
Torneig de Futbolí. Preu: 2 euros per equip
Organitza: Casal de Joves

a les 18h, a la Biblioteca Núria Albó
Story time: Hora del Conte en anglès! The Hungry Caterpillar, a
càrrec de Cambridge School
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dijous 7 de novembre

a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
“English at the library”: conversa en anglès. Xerrada: George Elliot
- Conversa: Men and Women. Activitat patrocinada per Cambridge
School.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres 8 de novembre

a les 20 h, a Can Raspall
II Cicle de xerrades de temes garriguencs: La Garriga: per terra,
riu i aire.
Xerrada Xavier Turull, l’arquitecte oblidat, a càrrec de Carolina
Pujol, arquitecta
Organitza: Ajuntament de la Garriga

de les 20 a les 22 h, a l’Auditori de l’Escola de Música
Taller: Com eduquem la llibertat? Adreçat a famílies de 3 a 16 anys,
mestres i professors
A càrrec de Teatre del Buit
Inscripció prèvia a l’Àrea d’Ensenyament
Organitza: Consell de les AMPA i Àrea d’Ensenyament
Col·labora: Diputació de Barcelona
A les 20h, a la Fundació Fornells Pla
Cicle Cinemartmúsica. Cinema i música en homenatge a Manuel
Blancafort. Projecció del film La Bella y la Bestia. Presentació a càrrec
de Francesc Viñas
Organitza: Fundació Fornells-Pla, Cineclub, SOS Alhambra i Ajuntament de la Garriga

A les 20h, a la Fundació Fornells Pla
Cicle Cinemartmúsica. Cinema i música en homenatge a Manuel
Blancafort. Presentació del cicle i conferència de Josep Margarit,
professor de l’Escola Superior de Música de Catalunya. Projecció del
film Entr’acte
Organitza: Fundació Fornells-Pla, Cineclub, SOS Alhambra i Ajuntament de la Garriga

Dissabte 16 de novembre

a les 12 h, a Can Raspall
“La Desafecció Politica”. Xerrada dins del cicle del 10è Aniversari de
la JSC de la Garriga.
A càrrec de Pilar Velasco, periodista de la Cadena SER i autora del llibre sobre el 15 M No Nos Representan i Ferran Pedret, diputat del PSC
i autor del llibre Quan Succeeix l’Inesperat. El 15-M i l’Esquerra.
Organitza: PSC la Garriga

Dissabte 9 de novembre

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

a les 18 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
V-E-U-S amb el Cor Infantil d’Amics de la Unió
Organitza: Teatre de la Garriga-El Patronat

a les 12 hores, al refugi antiaeri de l’estació
Visita guiada al refugi antiaeri de l’estació
Més info: www.visitalagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Diumenge 17 de novembre

a les 12h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte. “Contes curts per a orelles petites”, a càrrec d’Alícia
Molina.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

A les 12 h, a la Sala municipal d’Art i Exposicions Andreu Dameson i
Aspa
Inauguració de l’exposició “L’Alhambra: cafè, teatre, cinema.
1913-2013”. Fins el 15 de desembre
Organitza: Àrea de Patrimoni de l’Ajuntament de la Garriga, dirigida per
Albert Benzekry i Fortuny, amb la col·laboració del Cinema Alhambra i
el Cineclub la Garriga.

a les 8 h, des de can Queló.
XIII Caminada popular de la Garriga
Organitza: CEG

A les 20.30 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
Andreu Rifé presenta Ping Pong
Organitza: Teatre de la Garriga-El Patronat

A les 19 h, al Teatre de la Garriga- El Patronat
Nats Teatre presenta Mareig
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Diumenge dia 10 de novembre

a les 11 hores, al casal de Rosanes
Visita al camp d’aviació de Rosanes
Inscripcions prèvies a info@visitalagarriga.cat
Organitza: ajuntaments de la Garriga, l’Ametlla i les Franqueses

Dilluns 18 de novembre

A les 12h, carretera de l’Ametlla, 18
Sessió informativa sobre la pedagogia Waldorf a l’espai infantil La
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a les 19.30 h, a la sala de Plens
Xerrada “La depuració del cos després dels excessos”, a càrrec de
Mireia Molins
Organitza: Dones d’Ara
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Dimecres 20 de novembre

a les 21.30 h, a l’Auditori de l’EMM
Coworking Habitat, oportunitat per generar negoci
Organitza: Consell Comarcal i Ajuntament de la Garriga.
Col·labora: UEI

a les 18 h, al Casal de Joves
Cinema a la carta
Organitza: Casal de Joves

Dijous 28 de novembre

a les 15.15 h, a Can Raspall
La comunicació verbal i no verbal. Gestió personal
Organitza: APROP i FUMH

a les 18h a la Biblioteca Núria Albó
Celebració del 15è Aniversari de la Biblioteca. Lliurament de premis del concurs de punts de llibres. Bufada d’espelmes amb pastís
d’aniversari
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Club de lectura. Cicle de novel·la policíaca espanyola. Parlarem del
llibre Mensajeros de la oscuridad, d’Alicia Giménez-Barlett.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres 29 de novembre
A les 17 h, al Casal de Joves
Tarda de Conya
Organitza: Casal de Joves

a les 20.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Recital literari: “Música i lletres per ser sentides i exprimides”, a
càrrec de Maruja Limón
Organitza: Biblioteca Núria Albó
a 21.30 h, al gimnàs de l’escola Giroi.
Taller per aprendre el Ball de Cintes. Mes informació: lagarrigaballa@gmail.com
Organitza La Garriga balla

Dijous 21 de novembre

a les 20 h, a Can Raspall
II Cicle de xerrades de temes garriguencs: La Garriga: per terra,
riu i aire.
Xerrada “Ibers, romans i visigots a la vora del riu Congost. Un recorregut pel patrimoni arqueològic de La Garriga, Samalús i Llerona”, a
càrrec d’Arnau Garcia, arqueòleg
Organitza: Ajuntament de la Garriga

A les 20h, al Cinema Alhambra
Cicle Cinemartmúsica. Cinema i música en homenatge a Manuel
Blancafort. Projecció del film Moulin Rouge
Organitza: Fundació Fornells-Pla, Cineclub, SOS Alhambra i Ajuntament de la Garriga

a les 20.30h, a la Biblioteca Núria Albó
Música entre llibres: Concert acústic de Joan Masdéu, cantant i
compositor de Whiskyn’s.
Organitza : Biblioteca Núria Albó

Divendres 22 de novembre

a les 22 h, al local social de Can Queló.
Projecció de l’audiovisual Vivint de cara a la paret, a càrrec d’Andrés Sànchez
Organitza: CEG

a les 19 h, a la Biblioteca Núria Albó
Cloenda de l’exposició “Miquel Martí i Pol”: Recital popular.
Tothom, grans i petits, esteu convidats a llegir en públic el poema de
Miquel Martí i Pol que més us agradi. Hi haurà una sorpresa final per a
tots els participants.
Organitza: Biblioteca Núria Albó
a les 21 h, a l’Església Parroquial St. Esteve de La Garriga
Concert de Santa Cecília amb totes les entitats Corals de la Garriga
Organitza: Escolania Parroquial St. Esteve de La Garriga

Diumenge 24 de novembre

Dissabte 30 de novembre

a les 9 h, des del davant de pavelló de Can Violí
Activitat “La collita d’olives i la fabricació de l’oli”. Collida d’olives i
esmorzar popular amb Pep Salsetes.
Places limitades. Inscripcions gratuïtes al correu patrimoni@ajlgarriga.
cat (fins al 26 de novembre).
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 12h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte especial d’aniversari: “La granota tocada del bolet
està d’aniversari”. Basat en el conte musicat de Xesco Boix. A càrrec
de Gerard Agustín (narrador i mestre de primària) i Xavier Vilaró
(guitarra).
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 18 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
El país del pa amb tomàquet, amb la companyia del príncep Totilau. Espectacle infantil del Pati mòbil
Organitza: Teatre de la Garriga-El Patronat

Dimarts 26 de novembre

A les 20 h, al Cafè del Teatre
Presentació del llibre A un pam de la independència (RBA-La Magrana), amb Vicent Partal, periodista i director de Vilaweb.
Organitza: Fundació Maurí, Òmnium Cultural, FUMH i Ajuntament de la
Garriga

Dimecres 27 de novembre
A les 19 h, a la Sala de Plens
Ple municipal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 19.30 h, a l’Escola Municipal d’Educació
Inici de la 19a Edició del Voluntariat per la Llengua i aproximació al
Front Diabòlic i al lèxic de diables
Organitza: Oficina de Català de la Garriga i ACR Front Diabòlic la Garriga, en col·laboració amb l’Ajuntament de la Garriga i la secció local
d’Òmnium Cultural
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A les 12 h, al restaurant COS
Cicle SexAccions. Maridatge Literari.
Presentació del llibre M’agrada el Sexe, de la periodista i sexòloga
Roser Amills, col·laboradora a la Vanguardia, a Catalunya Ràdio i a la
2 de TVE.
Organitza: MEXCLA’T
a les 17 h, a la carretera Nova núm. 81
Activitat “La collita d’olives i la fabricació de l’oli”
Premsada d’olives i xerrada “L’olivera i els seus olis”, a càrrec de Juan
Francisco Hermoso, investigador de l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA).
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 20.30 h, al Teatre de la Garriga-El Patronat
Cia. Divinas presenta Paradís! Espectacle de cabaret
Organitza: Teatre de la Garriga-El Patronat
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a les 10 h, a diversos supermercats
Gran Recapte
Organitza: Banc d’Aliments

de les 18 a les 21 hores, a la sala polivalent del Teatre de la Garriga
Jam Session-improvisació. Trobada diàleg de músics i moviment
per a tota persona interessada a participar-hi.
Sessió conduïda per Elena Castelar Garriga-Associació Relats de
l’Alzina

l’Entrevista
JOAN MARTÍNEZ GARCÍA, diputat del Torn d’Ofici Mediacions del Col·legi d’Advocats de Granollers.
Explica el funcionament del Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) de la Garriga, que presta assessorament
personalitzat a les persones que ho necessiten.

“El SOJ ofereix assessorament jurídic gratuït al conjunt de la ciutadania”
Joan Martínez García. Diputat del Torn d’Ofici i
Mediacions del Col·legi d’Advocats de Granollers.
És llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma
de Barcelona (1994) i té un màster en Pràctica
Jurídica pel Centre d’Estudis Financers de
Barcelona (1994).
Parla del Servei d’Orientació Jurídica (SOJ), que
s’ofereix a la Garriga cada dimarts al matí. El SOJ
és un servei públic i gratuït d’atenció personalitzada
subvencionat pel Departament de Justícia en
què professionals dels 14 col·legis d’advocats de
Catalunya presten assessorament a la població.
El SOJ proporciona un primer consell orientador
a qualsevol persona que s’hi adreci i informa
sobre la possibilitat d’anar als tribunals o recórrer
a vies alternatives per resoldre conflictes. També
assessora sobre el dret a obtenir l’assistència i de
la documentació necessària per sol·licitar-la.

Per què es va crear el Servei d’Orientació Jurídica a
l’Ajuntament de la Garriga?
És una resposta que dóna l’administració a la ciutadania
davant la demanda creixent d’una assessorament legal des
dels poders públics i les seves entitats col·laboradores. És
la implicació social de l’Ajuntament, la Diputació i el Col·legi
d’Advocats amb la població.
Quins objectius o finalitats té el servei?
L’objectiu d’aquest projecte és la implantació d’un assessorament jurídic gratuït al servei de la ciutadania. I la seva
finalitat és que el ciutadà trobi en aquest servei un empara
legal a les seves demandes.
En què consisteix aquest assessorament?
Els advocats estudien els casos que els arriben i expliquen
a l’usuari les diferents vies de solució. En aquest sentit, des
del SOJ es proporciona un primer consell orientador al ciutadà i se l’informa sobre la possibilitat d’anar als tribunals
o de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes. El servei també assessora els ciutadans sobre dret a
obtenir l’assistència i la documentació necessària per sol·
licitar-la. Els advocats, però, no redacten cap document ni
tramiten cap assumpte.
Qui forma aquest servei?
Advocats en exercici de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Granollers amb un mínim d’experiència al Torn d’Ofici de
3 anys.
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Quin tipus de consultes us arriben?
Normalment temes de família (modificacions de la sentència de divorci, impagaments de pensions, alguna incapacitació...) i temes d’execució hipotecària, majoritàriament.
Com funciona? Què ha de fer una persona que vulgui
suport jurídic?
Quan una persona ha de fer una consulta s’ha d’adreçar
als Serveis Socials de l’Ajuntament que és qui fa i coordina l’agenda de les consultes. Una vegada està realitzada
l’agenda es passa a l’advocat que atén les consultes en les
hores establertes. A la Garriga, l’horari és dimarts al matí de
12 a 14 hores.
Com ha evolucionat el tipus de públic usuari i de consultes en els últims anys?
Hi ha hagut un increment considerable en el tema de les
execucions hipotecàries i les reclamacions de quantitat, i
s’han mantingut les consultes relacionades amb temes de
família.
Quina ha estat la resposta des de la seva posada en
marxa? Quina valoració en feu?
Nosaltres com advocats la valorem de manera molt positiva, tant per la implicació que han tingut l’Ajuntament de la
Garriga com la Diputació, i evidentment la ciutadania, que
ha respòs sobradament a les expectatives creades i ens
ha donat a tots plegats la força per continuar treballant en
aquesta línia.
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