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La botifarra de la Garriga, producte autòcton i de qualitat
OAMC

Els propers 16 i 17 de febrer torna la Fira de la Botifarra amb moltes novetats

La “Botifarra en flors”, una de les activitats de la Fira. L’any passat l’esdeveniment va tenir una molt bona acollida

L

a Garriga torna a celebrar la Fira de la Botifarra, un
esdeveniment que pretén promoure el comerç local i
promocionar el municipi. L’objectiu de la fira és donar a
conèixer un dels productes més emblemàtics del municipi i
apropar al públic la tradicional elaboració d’aquest embotit.
La fira, que reivindica la botifarra com a producte autòcton
i de qualitat, oferirà al públic un cap de setmana farcit de
propostes lúdiques i culturals.

de qualitat i, alhora, descobrir els principals atractius turístics del municipi.
Entre les nombroses propostes del programa, també destaca un taller de preparació artesanal de botifarres, així com
activitats per als més petiits. La Fira també inclourà activitats culturals, com un cercavila dels Gegants i els
Bastoners de la Garriga, on també es ballarà el ball de cintes del municipi.

Paredetes i tastets gastronòmics
La 2a Fira de la Botifarra es farà els propers 16 i 17 de
febrer al centre de la Garriga, on el públic hi trobarà diverses parades amb els productes de cansaladeries, d’establiments de proximitat i de productors locals i comarcals. El
sector de la restauració també participarà activament en
l’esdeveniment i oferirà tastets gastronòmics.

L’espectacle Acorar, al Teatre
Una altra de les novetats serà l’espectacle Acorar, de la
companyia mallorquina Produccions de Ferro, que, després de nombrosos premis i èxits als escenaris de les Illes
i de Barcelona, aterrarà a la Garriga el proper 16 de febrer.
Acorar és una reflexió sobre la identitat col·lectiva dels
pobles i pren per excusa narrativa la descripció d’una jornada de matances a Mallorca.
Tota la informació sobre la 2a Fira de la Botifarra de la
Garriga es pot trobar al web municipal (www.lagarriga.cat),
i als comptes de Facebook i Twitter de l’Ajuntament.

Cercavila i ball de cintes
Així, durant tot el dissabte i diumenge al matí, les persones
visitants podran gaudir d’una oferta gastronòmica diversa i

L’opinió dels grups polítics
CiU: “Pel nostre grup, la Fira de la Botifarra es una clara aposta a la promoció econòmica del nostre municipi, tant des del vessant
comercial com turístic. Treballem per consolidar la fira i que esdevingui referent a Catalunya”.
Acord: “Seguim apostant per la consolidació d'espais, com aquesta Fira de la Botifarra, que ajudin a crear una marca La Garriga
positiva i permeti col·laborar al sector públic i privat per avançar contra la crisi”.
SI: “Del bon profit al gran profit, la proposta de la Fira de la Botifarra i el ventall d'activitats que l'acompanya permet la promoció dels
nostres productes locals i de la marca Garriga. La qualitat, tradició i oferta cultural han sumat esforços, amb noves formes que prometen. Ho celebrem!”.
PSC: “La botifarra, és un element singular de la Garriga, que hem de promocionar en un context cultural i de dinamització economica del nostre municipi. Per això la Fira de la Botifarra és un gran impuls per la Garriga”.
ICV: “Perquè aquesta bona iniciativa faci un pas endavant cal garantir la participacio d’un major nombre de cansaladeries amb
produccio propia, que han de ser les veritables protagonistes de la fira”.
PP: “Tot el que sigui promocionar la Garriga i els seus productes sempre és bo”.
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Notícies

Tot a punt per a la Mitja Marató
Marc Guasch acaba el Dakar

OAMC

Gasgas

El Km 7 de la cursa porta el nom d’Alfred Codina

ot a punt per a la propera edició de
la Mitja, que es farà el proper 3 de
febrer. A la cursa, que ja és un referent
a tot l’Estat espanyol, hi participarà el
campió olímpic a la Marató de Londres
2012, Stephen Kiprotich; els kenians
David Maru i Milton Rotich; i els espanyols Carles Castillejo, Manuel Penas,
Javier Díaz, Jaume Leiva i Rafael
Iglesias. En categoria femenina, han
confirmat les kenianes Jebichi Yator i
Magdelene Mukunzi, i l'espanyola
Vanesa Veiga. A més dels corredors
d’elit, hi correran 12.000 atletes, un nou
rècord de participació.

T

Alfred Codina, homenatjat
L'organització de la prova ha volgut
retre homenatge al garriguenc Alfred
Codina per la seva implicació en la
cursa. Al llarg de 25 anys Codina ha animat la cursa al seu pas per la Garriga i
n'ha estat l'speaker oficial. Com a reconeixement a la seva tasca de suport i

col·laboració, la Mitja li ha dedicat el seu
quilòmetre 7, situat a l'alçada dels
Gorcs, on s'ha instal·lat una placa amb
el seu nom.
La Festa de la Mitja
La celebració de la Festa de la Mitja,
que es va fer el 19 de gener, va estar
passada per aigua. De totes maneres,
la plaça de Can Dachs va acollir el
berenar popular, el concurs de cafitos i
l’organització va explicar les novetats
d'enguany. També va demanar més
participació i, sobretot, més públic
durant les proves.
L'acte va servir també per presentar la
campanya Corre x 2, que recapta fons
per la lluita contra el càncer infantil. A
més, el club d'atletisme Les Tortugues
va lliurar al Banc d'Aliments els 1.164
euros recaptats a la cursa de Sant
Silvestre, i a l’Asil Hospital els 600
euros que els havia cedit la Fundació
Barclays.

Nova edició de la Viladrau - la Garriga
R. Ferrandis

La travessa es farà el proper 10 de febrer
La Travessa Viladrau - la Garriga tornarà
a mobilitzar més d'un miler de participants
el proper 10 de febrer. L'activitat, que ja
és un clàssic a la comarca, està organitzada
pel
Centre
Excursionista
Garriguenc (CEG) i recorre uns 31 quilòmetres de distància pensats per fer en
menys de set hores. El recorregut passa
per llocs com Sant Segimon, Collformic, i
el Pla de la Calma. La travessa està sempre marcada per un ambient popular.
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Duran, campió de Catalunya
El garriguenc Arnau Duran va
guanyar el campionat de Catalunya
absolut de bàdminton disputat al
pavelló de Granollers el 20 de
gener passat. En aquesta mateixa
competició, el club garriguenc
Cesib va aconseguir dues medalles
d’or, tres de plata i una de bronze.
Reconeixement a Sergi Cruells
OAMC

Acte d’homenatge Alfred Codina, a qui s’ha dedicat el quilòmetre 7 de la cursa

El pilot de motos Marc Guasch ha
aconseguit acabar el seu segon
Dakar complint així el seu gran
objectiu d’enguany, ja que en les
últimes edicions va haver d'abandonar. En concret, Guasch va
acabar a la 27a posició amb un
temps de 48 hores, 47 minuts i 31
segons a poc més de cinc hores
del guanyador.

L’Ajuntament va retre homenatge el
21 de gener a Sergi Cruells per la
seva trajectòria en la gimnàstica
esportiva. Amb només 11 anys,
Sergi Cruells, del Club Natació de
Granollers, ha estat proclamat campió de Catalunya i subcampió
d’Espanya en aquest esport.
El gimnasta va rebre una placa
de reconeixement de la mà de
l’alcaldessa, Meritxell Budó, i del
regidor d’Esports, Joan Esteban,
que van felicitar-lo per les seves
bones
marques
esportives.
Cruells, molt content per l’homenatge va parlar de la seva experiència en el món de la gimnàstica esportiva, on espera seguir
assolint nous èxits.

Un projecte recuperarà el passat rural de la Garriga
OAMC

La iniciativa vol posar en valor espais relacionats amb la història agrícola

S’han entrevistat persones de la Garriga relacionades amb el món de la pagesia. El projecte preveu millorar l’oferta de turisme cultural

’Ajuntament ha iniciat un projecte
transversal per tal de potenciar,
estudiar i donar a conèixer el passat i
present rural del municipi. El projecte,
anomenat “La Garriga rural: a l’ombra
del modernisme?”, vol millorar el
coneixement i les investigacions històriques sobre la Garriga com a poble
rural, i posar en valor alguns dels
espais històrics relacionats amb la històrica agrícola del municipi.
Un dels objectius del projecte és recuperar la memòria (records, imatges, vivències) de persones grans que van viure els
darrers anys d’un model econòmic i
social que conservava moltes traces de
la societat rural de segles enrere. En
aquest sentit, ja s’han fet entrevistes amb

L

persones relacionades amb el món de
la pagesia, que han parlat de la vida, el
treball, la família i l’esbarjo a la Garriga
rural. Les entrevistes, enregistrades en
format audiovisual, formaran part de
l’arxiu del Centre de Documentació
Històrica de la Garriga i, alhora, seran
la base d’un documental sobre la vida i
el treball a la Garriga fins als grans canvis de mitjans del segle XX.
La iniciativa també contempla l’edició
d’un llibre d’història general de la
Garriga, actualitzat, i fruit de la recerca d’un grup de treball impulsat des
del mateix Ajuntament. Així mateix,
també es pretén activar la recerca
acadèmica sobre la Garriga rural, a
través de la difusió del projecte als

instituts per generar treballs de recerca sobre el tema.
Alhora, “La Garriga rural: a l’ombra del
modernisme”, contempla millorar l’oferta
de turisme cultural amb la creació de
nous itineraris per posar en valor el patrimoni rural. Entre les rutes previstes
destaquen, per exemple, recorreguts
pel rec Monar, els voltants de Can Violí
o pels secrets del passat del nucli urbà.
D’altra banda, per fomentar el coneixement del treball a pagès, es programaran sortides familiars on el públic participarà en activitats com la fabricació
d’oli o una verema popular.
Tota la informació sobre el projecte s’anirà publicant, puntualment, als mitjans de
comunicació municipals.

Crida a la població per reunir fotografies antigues
Fotografies cedides per A.Oliveras, J. Castells i Fons Blancafort

Es recopilen imatges de la vida al municipi fins als anys 60
Amb la intenció d’aprofundir
en el coneixement rural del
municipi, l’Ajuntament fa
una crida entre la població per recopilar imatges
antigues del municipi.
En concret, es demanen imatges relacionades amb la vida a la Garriga
fins als anys 50 o 60 del segle
XX, que passaran a formar
part d’un arxiu fotogràfic sobre
la Garriga rural. La idea és
que el material recopilat aporti nova informació sobre el
5
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passat agrícola de la Garriga i,
de fet, s’espera poder fer servir les fotografies per a l’audiovisual i el llibre sobre la
història rural del poble.
La recollida de fotografies es
farà els dimecres de febrer de
9 a 14 hores a l’àrea de
Patrimoni, ubicada a la 4a
planta de l’Ajuntament. Les
imatges es retornaran al
mateix moment a la persona
propietària, ja que se’n faran
còpies digitals i no caldrà deixar els originals en dipòsit.

Notícies

Unes festes amb molta animació

Novetats al Casal de Joves
El Casal de Joves torna a presentar un gran ventall d’activitats al
jovent de la Garriga. Per aquest
trimestre, s’han previst noves edicions dels cursos de cangurs i
monitors de lleure. La nova edició
del curs de cangurs ofereix sessions i pràctiques a l’escola bressol municipal i a la ludoteca que
s’organitza per Setmana Santa.
També s’han programat diferents
tallers, torneigs i sessions de
cinema. Tota la programació la
podeu consultar al web municipal o al mateix Casal.
Casal de Joves

OAMCi, Albert Benzekry i Ramon Ferrandis

Alta participació a les activitats nadalenques

l campament reial i la cavalcada
de reis van ser dues de les activitats més esperades de les festes del
Nadal que, un any més, van comptar
amb una molt alta participació.
Els més petits de cada casa van poder
gaudir, durant les vacances escolars,

E

de tallers de tions, de fanalets, del
Casal de Nadal, del Parc de Jocs instal·lat a la plaça de Can Dachs i de la
festa de Cap d’Any infantil. Altres
actes destacats d’aquestes festes van
ser la cursa de Sant Silvestre i la festa
de Cap d’Any al pavelló de Can Violí.

Concurs pels 25 anys de l’EMAD

Però el Casal no només és lleure
i formació, sinó que també ofereix, previa inscripció, un servei
d’aula d’estudi. El jovent pot utilitzar-lo de dilluns a dijous de 21 a
1 hores.
Nous cursos a l’EME i EMAD

OAMC

És el primer d’un conjunt d’actes de celebració

L’Escola Municipal d’Art i Disseny
de (EMAD) fa 25 anys durant
aquest curs 2012/2013 i, per celebra-ho, convida tothom a representar un “25”. Aquest concurs és un
dels primers actes del programa
preparat per celebrar l’aniversari
de l’escola de disseny.
Les persones interessades poden
recollir les bases i el full “EMAD 25” a
l’EMAD (c/Negociant, 79), al taller

d’expressió plàstica (c/Can Xic
Corder, 3) i a altres espais de la
Garriga, com la biblioteca o el punt
d’informació. També poden descarregar-lo al web emad.lagarriga.cat.
Una selecció dels projectes presentats, que poden ser en format pla o
volumètric, seran els protagonistes
d’una exposició que es farà el proper trimestre a la sala municipal
Andreu Dameson.
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L'Escola Municipal d'Educació
(EME) i l'Escola Municipal d'Art i
Disseny (EMAD) programen
nous cursos per aquest trimestre.
Joieria contemporània, fotografia
a les xarxes socials i iniciació al
tatuatge són els tallers principals
de l'EMAD. A més se segueixen
fent els d'escultura i gravat, i els
tallers de titelles en anglès.
Pel que fa als de l'EME, s'inicien
els tallers de sabons, espelmes,
accessoris amb llana cardada i
de decoupage i scrapbooking,
entre d'altres. Durant aquest trimestre també es fan els cursos
d'anglès. Podeu trobar més
informació al web municipal i als
equipaments educatius del
municipi.

Un concert benèfic recollirà diners per comprar un violí al Teatre
Arxiu del Teatre

L’acte inaugurarà la programació febrer-juny de l’equipament municipal

L’actor Pep Ferrer protagonitza Afterplay. L’espectacle l’Amagatall és un proposta de dansa adreçada a tots els públics.

n concert benèfic encetarà, dissabte 2 de febrer a la plaça de
l’Església, una nova temporada del
Teatre. Durant l’acte es demanarà la
col·laboració ciutadana per poder tornar a comprar un violí Stradivarius del
segle XVII, que es va
perdre durant un dels
concerts que es va realitDia
zar al Teatre de la
Febrer
Garriga la temporada
Dissabte 16
passada. La recerca de
Diumenge 24
l’instrument ha estat falliMarç
da i no s’ha pogut recuDissabte 9
perar i per aquest motiu
Dissabte 23
se n’ha de comprar un
Diumenge 24
altre. Aquest concert a
Abril
l’aire lliure és el punt final
Diumenge 21
a diverses accions que
23, 27 i 28
s’han fet durant el mes
Maig
de gener per aconseguir
Diumenge 11
els diners. Però la proDiumenge 19
gramació del Teatre per
Diumenge 26
aquest mes de febrer
Juny
també recull l’obra de
Dissabte 8
teatre Acorar, que es farà
el dia 16 com uns dels
actes de la Fira de la
Botifarra.

U

Comèdia i dansa durant el març
El mes de març comptarà amb dues
propostes destacades. El dia 9 de
març, pujarà a l’escenari la comèdia
3,2,1... amb Núria Valls i Helena Pla.
L’obra retrata la relació d’una gerent
intel·ligent i mesquina que amaga moltes misèries i d’una filla de papà sense
ofici conegut i obsessiva que cerca
constantment un motiu per seguir
vivint. D’altra banda el dia 24 de març,
el Teatre acollirà la presentació
d’Amagatall de la companyia valencia-

na la Coja Dansa. L’obra gira al voltant
de l’aventura d’uns pares que busquen
desesperadament a la seva filla, desapareguda al sortir volant amb un globus. Un espectacle de dansa atípic
dirigit a un públic familiar.

Obra

Hora

Acorar
21.30 h
El conte de l’eriçó bru 18.00 h
3,2,1...
Stadler Trio
Amagatall

20.30 h
20.30 h
20.30 h

un temps a la Garriga.

Propostes locals
S’uneixen a aquesta proposta local,
l’espectacle El so màgic del corno di
bassetto i el chalumeau del grup de
cambra del garriguenc Oriol
Garcia, Stadler Trio (el dia 23
de març); l’obra Espectres
Preu
de Nats Teatre, que es farà a
la Doma (els dies 23, 27 i 28
10 €
d’abril); i Un fanàtic del
5€
Barça a càrrec del Grup de
teatre “Esplai” (el dia 19 de
15,16,18,20 €
maig).
12 €
5€

Informació detallada i
xarxes socials
Narcisa Freixas
18.00 h
8€
Des dels diferents canals
Espectres
20.00 h
10 €
informatius de l’Ajuntament
es farà difusió de tots els
Afterplay
20.30 h
13,14,16,18 €
actes programats al Teatre.
Un fanàtic del Barça
19.00 h
8€
Periòdicament s’oferirà inforDesastrosus Cirkus
11.00 h
Gratuït
mació
actualitzada
al
Facebook i Twitter del Teatre,
Giulia Valle Group
20.30h
8€
a El Garric, Ràdio Silenci i al
web municipal, des d’on es
pot baixar el llibret de mà.
Més Pati Mòbil
Una novetat d’aquesta temporada és
Com cada temporada, les diferents
el sorteig de dues entrades que es farà
disciplines estaran representades a la
entre aquells que, des del Facebook
cartellera i el públic infantil seguirà
de l’Ajuntament, comparteixin al seu
gaudint de noves propostes de la mà
mur informació de les propostes.
de Pati Mòbil. El conte de l’eriçó bru el
dia 24 de febrer, el ja tradicional
Un teatre obert a tothom
Desastrosus Circus el dia 26 de maig i
Aquesta temporada s’engega amb
un homenatge a Narcisa Freixas, promés força que mai. Es vol aconseguir
tagonitzat per l’Escolania Parroquial el
que els garriguencs i garriguenques es
dia 21 d’abril són els seus suggerifacin seu el Teatre, que creguin en ell
ments. Aquesta darrera proposta famicom una oferta d’oci de qualitat. Així
liar recull les cançons i les propostes
que, com es diu en el text de presentade renovació musical de la pedagoga
ció de la temporada, “No valen excuNarcisa Freixas, que va residir durant
ses, ens veiem al teatre!”.
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Notícies

Un poble on conviuen 67 nacionalitats
Arxiu

A la Garriga, un 7,8 de la població és estrangera

La població total del municipi, segons el padró de juliol, és de 15.665 habitants.

omés un 28,5% de les persones
que viuen a la Garriga hi han nascut, segons les dades de l’última dinàmica de població del municipi. L’estudi,
elaborat per la Diputació de Barcelona
i encarregat des de l’Ajuntament, presenta dades representatives de la realitat social del municipi. Així, per exemple, posa de manifest que a la Garriga
hi viuen un total de 15.665 persones i
que un 7,8% de la població total és d’origen estranger.
El percentatge de persones procedents
de fora de Catalunya i de l’Estat espanyol és més baix que el d’altres municipis de la comarca, i també és menor

N

que el de la mitjana de Catalunya, on
les persones estrangeres són el 16%
de la població.
Actualment a la Garriga hi conviuen 67
nacionalitats diferents i, entre els llocs
d’origen més destacats, hi figuren els
països de l’Amèrica del Sud, que
representen un 35,9% del total de la
població estrangera, i els procedents
del Magrib, que en representen el
28,7%. La tercera procedència més
important és la dels països de la Unió
Europea, amb un 22,1% del total. Les
xifres d’aquest estudi en basen en les
dades obtingudes al padró municipal el
passat mes de juliol.

Ràdio Silenci per tot Catalunya

Arranjament a la Doma
L’Ajuntament arranjarà la teulada
de l’església de la Doma, on s’hi
ha detectat un forat. De moment,
ja s’ha cobert amb una lona la part
de teulada enfonsada i, al tancament d’aquest butlletí, s’estan fent
tots els tràmits per començar les
obres el més aviat possible.
Tot i que la Doma és propietat de
la parròquia de la Garriga,
l’Ajuntament i la parròquia han
acordat que el consistori es fes
càrrec d’aquesta intervenció
d’urgència.
Arxiu

Ràdio Silenci

Un programa s’emet per la Xarxa de ràdios locals

Servei de teleassistència
Més de 270 persones de la
Garriga utiltizen el servei local de
teleassistència, que ofereix a les
persones grans o amb dependència un suport per continuar vivint
al seu domicili. Les persones
beneficiàries tenen la seguretat
que davant de situacions de crisi,
caigudes o emergències poden
contactar de forma immediata
amb el centre d’atenció. La connexió es fa mitjançant un terminal
de teleassistència instal·lat al
domicili i un penjoll que l’usuari
porta posat i que fa que no calgui
aixecar l’auricular del telèfon.
Al CAP de la Garriga més del
12% de les persones majors de
65 fan ús del servei, que també
implica atenció domiciliària i la
gestió d’emergències. Durant el
2012 s’han fet un total de 149
visites a cases de la Garriga.
També s’han registrat 125 visites
tècniques i 103 intervencions de
la unitat mòbil del servei. Per a
més informació sobre el servei de
teleassistència cal adreçar-se a
l’oficina de Serveis Socials.

El programa Sinestèsia, que s’emet
els diumenge a les 21 hores per
Ràdio Silenci es pot sentir a tot
Catalunya des del desembre passat. Mitjançant la Xarxa de ràdios
locals, l’espai, que presenta Xavi
Villanueva, dóna cada setmana
una visió atípica del món de la cultura. A través de diverses entrevistes es repassa l’agenda catalana

de cinema, teatre, fotografia, literatura o art.
Aquest és el segon programa que
Ràdio Silenci realitza per la Xarxa,
ja que amb anterioritat es va emetre el programa musical Melòmans
sense manies. Aquesta nova aposta de Ràdio Silenci permet fer difusió de les activitats del municipi per
tot Catalunya.
8
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Diferents artistes de la Garriga
exposen aquests dies al Japó en
una mostra d'intercanvi entre
autors dels dos països.
L'exposició titulada “Veus a l'extrem, papers del Japó” ha estat
ideada per l'artista venezolà
Jaime Moroldo afincat a la
Garriga i l'artista japonesa Ayu
Omori amb la col·laboració de la
Fundació Fornells-Pla i Conxa
Sisquella.
Es preveu que la mostra, en què
participen Alba Ballús, Fina
Tuneu,
Bàrbara
Partegàs,
Stefano Puddu, Núria Segura,
Jaime Moroldo, Roger Sanguino,
Sílvia Navarri, Josep Solé i
Francesca Riu, es pugui veure a
la Garriga a partir del 19 d'abril.

Un jurat premiarà les millors carrosses i comparses

Un cop fet la desfilada, la Garriga acomiadarà el Rei Carnestoltes en una processó

a festa del Carnestoltes arriba a la
Garriga el proper dissabte 9 de
febrer, amb la tradicional rua pels
carrers del poble i el lliurament de premis a les millors disfresses i comparses participants. La rua començarà a
les 18 hores al Passeig, just al davant
del Teatre. Des del Passeig, la desfilada seguirà pels carreres de Rosselló,
Banys, Samalús, Nostra Senyora de la
Salut i la plaça de les Oliveres, on enfilarà els carreres de Cardedeu, Sant
Ramon i Calàbria
La rua clourà el seu recorregut a la
plaça de l’Església, on es llegirà el
pregó es i es lliuraran els premis del
Concurs de Comparses i Carrosses. El
jurat farà la seva valoració segons els
criteris d’originalitat, vestuari, anima-

L

ció, ambientació i treball fet.
Un Rei Carnestoltes fet pels infants
La festa del Carnestoltes portarà molts
altres actes lúdics i culturals. El primer
serà el taller on es construirà el Rei
Carnestoltes, el 2 de febrer de 10 a 13
hores a l’Auditori de l’EMM. Durant l’activitat, els nens i nenes també podran participar a un taller de màscares de carnaval.
D’altra banda, el 10 de febrer tindrà lloc
l’enterrament de la sardina i la crema del
Rei Carnestoltes. La cerimònia començarà a les 18 hores de la tarda a la plaça de
l’Església, on des de les 16 hores es farà
un taller infantil per dibuixar i guarnir sardines fetes de paper. La processó anirà
fins a la plaça del Silenci, on es cremaran
el Rei i les sardines dels més petits.

Una exposició de Sisquella al seu taller
L’espai on treballava l’artista, obert al públic
La Fundació Fornells-Pla i Conxa
Sisquella inaugurarà, el proper 10
de març a les 12 hores, una nova
exposició dedicada a l’artista Conxa
Sisquella. L’exposició, anomenada
“Conxa Sisquella, una lluita per la
independència personal”, s’emmarca dins del Festival Mirades de
Dones i amb els actes de celebració
del Dia de la Dona.
La mostra tindrà lloc a l’espai que
va ser el taller de l’artista, a la seu
de la fundació (Calàbria, 210). El
taller s’ha rehabilitat per convertirse en una sala d’exposicions i un
espai polivalent obert a propostes
artístiques i culturals. La rehabilita9
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ció ha estat possible gràcies a un
conveni entre la Generalitat i l’Obra
Social de La Caixa”, que també ha
permès adequar tot l’edifici.
L’exposició “Conxa Sisquella, una
lluita per la independència personal” proposa explicar l’itinerari de
l’autora com a dona i artista i es
podrà visitar fins al 7 d’abril.
Fundació Fornells-Pla

Fundació Fornells-Pla

Artistes de la Garriga al Japó

La rua de Carnestoltes, rauxa assegurada
OAMC

Una conversa amb Eloi Vila
L'última activitat programada per
commemorar l'aniversari del
bombardeig a la Garriga, arriba
el proper divendres 1 de febrer.
Sota el nom "Històries humanes
de la guerra", consistirà en una
conversa entre els periodistes
Eloi Vila, autor del llibre Cartes
des del front, i Pep Mas, director
d'El 9 Nou del Vallès Oriental.
Aquesta conversa es farà a partir
de les vuit del vespre a la Sala
Municipal d’Exposicions Andreu
Dameson, on fins al 10 de febrer
s’hi podrà veure la mostra "Catalunya bombardejada”.
Aquesta exposició, produïda pel
Memorial Democràtic, és un
homenatge a les més de 5.000
víctimes mortals a Catalunya
durant els bombardeigs de la
Guerra Civil. La programació dels
actes per commemorar el bombardeig va comptar també amb
una visita teatralitzada al refugi, el
passat 26 de gener, que va ser un
èxit de públic.

Notícies

S’entrega el projecte per la nova rotonda
OAMC

Les obres es començaran durant aquest semestre

La creació de la rotonda forma part del projecte per millorar la circulació

’Ajuntament ja ha fet entrega del
projecte d’elaboració de la rotonda
de la plaça del Silenci a la Diputació,
que s’espera que en les properes setmanes doni el seu vistiplau. L’ens
supramunicipal és el propietari d’aquest tram de vial, que forma part de la
carretera de Samalús.
El projecte planteja una rotonda similar
a la construïda a la plaça de les
Oliveres, amb la gran diferència que al
centre no s’hi col·locarà un arbre sinó
una escultura relacionada amb el
modernisme i l’Illa Raspall.
Aquesta vegada les obres no les realitzarà la brigada, que es centra en actuacions de manteniment, i les durà a
terme una empresa de la Garriga.

L

nuirà la despesa de manteniment
actual.

Canvis a la zona de jocs de la plaça
Durant els propers mesos també s’ha
previst transformar la zona de jocs de
la plaça del Silenci. S’instal·larà cautxú,
un material més segur, net i que dismi-

Tasques de manteniment
Paral·lelament a les grans obres, mensualment es realitzen tasques de manteniment per part de la brigada. Durant
els últims mesos, per exemple, s’ha
comprat material d’enllumenat per
substituir línies molt malmeses de la
zona de ca N’Illa. Aquesta actuació,
que començarà per substituir 50 punts
de llum al carrer Sta Maria del Camí
permetrà un estalvi energètic de més
d’un 70%. També s’ha actuat al carrer
de Samalús per millorar la mobilitat a
peu, instal·lant jardineres que impedeixen l’aparcament indegut de vehicles.
Arreglar trams de vorera i paviment
malmesos per acció d’arrels dels
arbres com a l’avinguda de Catalunya o
al carrer Doma són altres tasques de
manteniment que s’han fet al darrer
mes.

Ordre del dia del Ple de gener
1. Acceptació de les subvencions del
Departament d’Ensenyament per a l’Escola
Bressol Municipal Les Caliues i l’Escola
Municipal de Música del curs 2011/12.
2. Modificació de l’acord d’imposició d’una
sanció per infracció lleu en la prestació del
servei de recollida i transport de residus
sòlids urbans i recollida i neteja del mercat
municipal de la Garriga
3. Conveni sobre pagament del preu just i
interessos meritats per la finca expropiada
del carrer Bages mitjançant compensació
de crèdits.
4. Aprovació inicial de la modificació dels
estatuts de l’OAMC.
5. Nomenament dels membres del Consell
Consultiu de l’OAMC.
6. Desestimació d’al·legacions i aprovació
definitiva de la RLT de l’exercici 2013.
7. Modificació de l’Ordenança Municipal
P04, reguladora dels preus públics corresponents al lloguer dels diferents espais del
Teatre de la Garriga, El Patronat; i de la
Sala d’Actes de la Biblioteca Núria Albó.
8. Aprovació del pla econòmic financer a 1
any, de conformitat amb l’article 23.4 de la
llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
9. Donar compte de l’informe de la
Intervenció i Tresoreria municipal relatiu al
compliment de la llei de mesures de lluita
contra la morositat a 31 de desembre de
2012.
10. Aprovació de la moció institucional a
favor de la finalització de tot l’Arc
Mediterrani i inversió en transport ferroviari
bàsic.
11. Mocions
12. Precs i Preguntes

Cesc Gay presenta el seu últim film a l’Alhambra
Un cinema Alhambra vestit de gala
va rebre, el passat 25 de gener, el
cineasta i guionista Cesc Gay en la
presentació del seu últim film Una
pistola en cada mano.
La família Miró i el regidor de
Cultura Albert Benzekry van donar
la benvinguda al director, a qui van
obsequiar amb un lot de botifarres
de la Garriga i una còpia del primer

programa de l'Alhambra.
Després de la projecció, Gay va
mantenir un col·loqui amb les persones assitents. Una pistola en cada
mano és un retrat, en clau de comèdia, sobre vuit homes que volten la
quarantena. Entre les darrers creacions de Cesc Gay destaquen En la
Ciudad (2003), Ficció (2006) i
V.O.S. (2009).
10
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OAMC

Un cinema ple a vessar rep el director d’Una pistola en cada mano

S’aprova el pressupost de l’esperança amb un augment de l’11,5%
Es destinaran 100 mil euros a ocupació local i 100 mil més a la Torre del Fanal
'Ajuntament de la Garriga va aprovar durant l’últim ple el pressupost
per aquest 2013 per 10 vots a favor
(CiU, Acord i PP) i 6 en contra (SI,
PSC i ICV). Des de l’oposició es va
criticar l’equip de govern per tancar-se
a la participació real i “demostrar poca
disposició a acceptar propostes d’altres grups”.
OAMC

L

El pressupost de l’esperança
Tècnics municipals i polítics van treballar per tal d’ajustar al màxim la previsió d’ingressos, sempre “aplicant el
principi de prudència” i elaborar així un
pressupost a l’alça, que trenca la tendència dels últims anys. Per aquest
motiu des de l’equip de govern es va
afirmar “que es passava d’un pressu-

post de resistència a un pressupost
d’esperança”.
En total, el pressupost de lAjuntament
per enguany supera els 16 milions
d’euros, xifra que suposa un augment
d’1,59 milions respecte l’any passat o
el que és el mateix un augment de
l’11%. Unes dades obtingudes de la
feina feta els útlims anys.

Augment dels ingressos
La bona salut del pressupost 2013 ve proporcionada per un augment
de les subvencions previstes, per l'execució de diferents avals i pel
retorn del fons per part de Sorea que puja a 366.000 euros.
Com ja ha passat en alguna altra població, l’empresa aporta a
l’Ajuntament els diners que fins ara se li pagaven per a possibles
inversions a la xarxa i que, després del balanç final, havia de retornar
al municipi un cop acabada la concessió. Les negociacions entre
l’Ajuntament i l’empresa han permès fer el retorn anual, enlloc de tornar-ho al final.
A l’aportació de Sorea, s’hi afegeix un romanent de tresoreria de
300.000 euros que ha quedat de l’any 2012.

Possibilitat de realitzar inversions
Les previsions asseguren la possibilitat de realitzar inversions
sempre, segons l'equip de govern, "des de la prudència". Així, per
exemple, es faran obres per fer d’un sol nivell els trams dels
carrers dels Banys i Calàbria més propers a la plaça de l’Església
(300.000 euros); es realitzarà el cobriment de la pista esportiva
número 2 per convertir-la en un espai polivalent (198.000 euros) i
s’adequarà la Torre del Fanal amb arranjaments d’electricitat i clavegueram, tancaments de finestres i adequació de diversos espais
perquè pugui funcionar com a futur casal de les entitats del poble
(100.000 euros).
D’altra banda, també s’urbanitzarà el passeig del Congost entre els
carrers del Camp Cirés i Bertí. L’obra no tindrà cap cost per al municipi perquè els diners provenen de l’execució dels avals presentats
per la constructora que, després de fer fallida, no va acabar les
obres d’urbanització com s’havia compromès.

Pla d’ocupació i lloguer social
L’augment d’ingressos permetrà afrontar les despeses fixes amb
més tranquil·litat i destinar 100 mil euros a un pla d’ocupació local
i 50 mil més a un projecte per fomentar el lloguer social.
Aquests projectes seran dues de les principals apostes de l’equip
de govern per aquest 2013.
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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

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.

Solidaritat i compromís
L’actual crisi econòmica i financera imposa
reptes molt importants tant al nostre poble
com al nostre país per complir amb el compromís fixat per la Llei catalana de
Cooperació al Desenvolupament, aprovada
unànimement pel Parlament de Catalunya,
de contribuir a l’assoliment d’un ordre internacional més just i solidari. Així mateix, les
fites marcades per al 2015 per part de la
comunitat internacional a començaments
d’aquest segle, articulades al voltant dels
Objectius de Desenvolupament del
Mil·lenni, han quedat fortament compromeses tant pels efectes directes de la crisi
sobre les economies i els col·lectius més
vulnerables com pels efectes indirectes de
la reducció dels fluxos d’ajut oficial al desenvolupament. En aquest context, la reflexió sobre l’impacte de la cooperació al desenvolupament, pau i drets humans i els
resultats d’aquestes polítiques ha adquirit
especial rellevància.
I és per aquest motiu, que des del nostre grup
municipal i com a grup del govern municipal,
hem treballat en aquesta reflexió al voltant de
les polítiques públiques de cooperació al desenvolupament. Fruit d’aquesta reflexió des de
l’Ajuntament de la Garriga hem reafirmat el nostre compromís amb el que preveu la Llei catalana de Cooperació al Desenvolupament, aprovant el mes de desembre el pressupost municipal destinant el 0,8% del mateix a les polítiques
públiques de cooperació.
Endeguem un període difícil però de compromís ferm amb la voluntat d’aconseguir una
acció municipal de millora de l’eficàcia del desenvolupament i la construcció d’un model de
governança global més democràtic i equitatiu.
La Garriga ha estat sempre un poble compromès amb la solidaritat, ara cal seguir treballant
per mantenir la consciència de considerar
imprescindible la cooperació com a valor social
i considerar la solidaritat com un gran valor afegit a casa nostra.
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L'atur i la política
Durant aquest mes s'ha fet públic que
l'atur registrat a casa nostra, als
Països Catalans s'ha enfilat fins a un
milió set-centes mil persones accentuant una corba creixent que sembla
que no tingui aturador des de ja fa
més de tres anys. La situació de desenes de milers de famílies ja fa temps
que és més que preocupant i el pitjor
és que res sembla indicar que hi pugui
haver una solució, si no hi ha un canvi
radical en l'estructura estatal.
Cada cop més la gent del nostre voltant
ens pregunta, i des de la política municipal, no s'hi pot fer res per combatre
aquesta xacra? La impotència no és la
resposta. Des d'Acord ataquem la problemàtica a nivell local des del govern
municipal i també aportant idees a nivell
de societat civil allà on les manilles de
les competències municipals no ens
permetin avançar.
A nivell local el pressupost municipal
d'aquest any preveu diverses partides
de suport a l'ocupació, com per exemple una partida molt important destinada a crear plans d'ocupació locals, i
hem començat donant suport a un
conveni de col·laboració social impulsat pel Servei d'ocupació de
Catalunya que permet a nou persones
col·laborar amb tasques de l'ajuntament. Al llarg de l'any desenvoluparem el pla d'ocupació local amb voluntat d'ajudar a consolidar una sortida
local a l'atur.
L'acció destructora d'ocupació a l'àmbit públic i privat del govern Rajoy,
que per exemple congela sense cap
mena de criteri de necessitat o eficiència les plantilles municipals, no
pot fer que ens aturem en la cerca de
mesures de suport a l'emprenedoria,
l'autoocupació i les noves oportunitats de treball. Per molt difícil que ens
ho posin, i creieu-nos, l'estat espanyol ens ho està posant molt difícil, no
ens rendirem.

Josep Oliveras
Sergi Serrano

El dia 30 de gener hi haurà Ple a l’Ajuntament.
Dijous 24, hi haurà Junta de portaveus. Avui,
dimarts 22, a les 11.35, hem rebut un e-mail
amb l’Ordre del Dia amb onze punts.
Divendres 25 rebrem com a regidors de l’oposició la documentació pertinent, i a partir d’aquell moment, disposarem de cinc dies per a

Àlex Valiente
Carlos Martín

El repte 2013
Estem davant d’un any que presenta
moltes incerteses a la societat en
general. Un any que serà dur per a les
famílies garriguenques amb un preu
de la vida cada cop més alt i uns sous
congelats.

treballar-ne els diversos temes, la major part
dels quals ja estaran cuinats, és a dir, sense la
menor possibilitat d’incidir-hi… I si ens queixem, o votem en contra d’algun dels punts,
ens renya l’alcaldessa perquè no hem fet la
feina. ¿Vol que anem al racó de pensar perquè
no ens hem portat bé?
Així és gairebé impossible fer política municipal. Les estructures actuals de funcionament
estan fetes perquè els equips de govern facin
i desfacin, ja sigui amb aquesta conducta obstruccionista, o a través de decrets d’alcaldia
quan convé no fer gens de soroll.

En definitiva, un any en què es presenten reptes importants per als
governants. És per això que prenent
consciència, vam presentar unes propostes a l’equip de govern que entenem que poden ajudar els garriguencs
i garriguenques davant de les seves
necessitats i donar-los solucions.
Aquestes propostes van ser rebutjades per l’Equip de Govern, cosa que
va fer que votéssim contràriament a
aquesta proposta de pressupostos.

Creiem en les comissions de treball, però que
siguin comissions de participació real de tots
els partits i de les entitats a fi que els regidors
puguem recollir tots els granets de sorra possibles per millorar els projectes. Les opinions
¿són menys bones si no són de l’equip de
govern? Participació no és explicar i prou. Els
temes no poden arribar cuinats al Ple. El més

Però no perdem la esperança. Volem
començar aquest nou any, amb el propòsit d’estendre una mà a l’equip de
govern per a treballar conjuntament i
saber en què destinar la partida genèrica d’inversions de 600.000 € que l’equip de govern ha reservat.

greu de tot és que aquest mal funcionament
orgànic és endèmic, i fa que tota l’acció de
govern quedi monopolitzada en quatre persones (tres de les quals, a mitja jornada), més
una munió de tècnics municipals, privats la
major part del temps de la presència dels responsables polítics… Tot plegat és un ensopec
a la participació dels regidors a l’oposició, i en
definitiva, a la conducció eficient dels afers
públics a la Garriga.
Per tot plegat, d’una banda defensem les

És necessari establir unes relacions
bilaterals, equip de govern - oposició
per tal d’arribar a acords estables. En
el debat dels pressupostos es va
veure que des de la oposició volíem
treballar i oferir la nostra col·laboració.
Crec que des de l’equip de govern, en
son conscients i no desaprofitaran la
oportunitat política que tenen. Si no
fos així cometrien un error.

Comissions de treball com una eina bàsica, i
de l’altra, insistim en la figura d’un gestor municipal, capaç de potenciar les estructures de
funcionament, així com la feina dels treballadors de l’ajuntament. La resposta, senyora
alcaldessa, no són els coordinadors, de qui
amb prou feines si hi ha notícia a les dependències municipals entre el personal. La res-

Des del PSC estem disposats a
seguir treballant per intentar trobar
acords de col.laboracions, sense
tancar portes. Creiem que els garriguencs i garriguenques necessiten
una oposició responsable; intentarem no defraudar-vos.

posta és millorar les formes i la informació
interna, per tal que la premsa no sigui la millor
font d’informació per als regidors que no formem part de l’equip de govern. Volem aportar:
no ens renyi, i doni’ns en canvi l’oportunitat de
participar en la construcció del nostre poble.
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Israel Molinero
Martí Porter

El país, el poble i el ferrocarril
Aquest mes de gener hem viscut diversos episodis ferroviaris que ens afecten
molt directament i que il·lustren perfectament fins a quin punt les diferents
opcions polítiques enfoquen de forma
diferent la qüestió del transport públic i
les seves prioritats.
D’una banda, i vint anys després de la
inauguració de l’AVE Madrid-Sevilla,
s’ha mig acabat i inaugurat amb pompa
el tram Barcelona – França de l’alta
velocitat, encara que s’ha de fer transbordament a Figueres, encara que l’estació central de Barcelona és lluny de
ser enllestida, encara que no hi ha ni
data pel tram fins l’aeroport i encara que
hagi arribat amb dècades de retard.
D’altra banda, s’ha sabut que, orientativament, el cost de l’AVE de Barcelona a
Figueres és equivalent a cinc vegades
el cost d’un hipotètic desdoblament de
la sempre maltractada línia Barcelona –
Vic, desdoblament que s’ha posat mil
vegades damunt la taula com a necessitat real de les comarques afectades i
els seus habitants, i que mil vegades
més s’ha deixat al calaix de l’oblit.
I, finalment, també s’ha sabut que és
intenció Adif / Renfe tancar la majoria de
les estacions que, tant al Vallès Oriental
com a Osona o el Ripollès, segueixen
donant servei als malaurats usuaris de
la R3. No es renovaran ni les concessions de cafeteria, bar o altres serveis, i
com a única opció, es dotarà les estacions tancades amb màquines expenedores de bitllets.
Des de sempre, ICV ens hem postulat
com a defensors del transport públic com
a servei bàsic, tant per qüestions de
mobilitat laboral a un cost raonable com
per un tema ambiental. Seguirem plantant cara per invertir l’actual tendència,
centralista, radial, elitista i inviable, i
defensant un transport públic respectuós
amb el territori, al servei dels treballadors i sostenible en el temps.

l’Agenda

‘Dijous 7 de febrer

‘Divendres 1 de febrer
a les 17h, al Casal de Joves
Tarda de cinema: una de riure
Organitza: Casal de Joves

a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
“English at the library”children: converses en anglès
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge School

a les 20 h, a la Sala d’Exposicions Andreu Dameson
“Històries humanes de la guerra”, una conversa entre els
periodistes Pep Mas i Eloi Vila. Actes de commemoració del
bombardeig de la Garriga.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Divendres 8 de febrer
a les 17h, al Casal de Joves
Festa de Carnaval al Casal. Concurs: Vídeo Ganga’s
Style. Preu: gratuït
Organitza: Casal de Joves

‘Dissabte 2 de febrer
de 10 a 13 h, a l’Auditori
Taller per fer el Rei Carnestoltes i taller de màscares
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Dissabte 9 de febrer

a les 12h, davant la Biblioteca Núria Albó
Carro del fato
Organitza: assoc. Els Tres Tombs

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

a les 12h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte: “La Pallassa Priska”, a càrrec d’Eva
González
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 12 h, al refugi
Visita guiada al refugi antiaeri de l'estació
Més informació a la www.visitalagarriga.cat
Organitza: Àrea de Patrimoni i de Turisme

a les 17 h, a la plaça de l’Església
Concert de la Candelera. Aquest espectacle forma part de
la presentació de la programació del Teatre febrer-juny 2013
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 18 h, davant del Teatre
Rua de carnestoltes pels carrers del poble. Es farà l’entrega dels premis a la Plaça de l’Església
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Diumenge 3 de febrer

‘Diumenge 10 de febrer

a partir de les 11 h, pels carrers del poble
27a Mitja marató Granollers – Les Franqueses – La Garriga
– Granollers
Organitza: associació La Mitja

a les 5.30 h, des dels local del CEG
42a travessa Viladrau - la Garriga
Organitza: GEG

a les 17.30h, a l’església parroquial
Concert candelera
Organitza: Escolania Parroquial

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

‘Del 4 al 8 de febrer

de 16 a 18 h, a la plaça de l’Església
Taller de sardines de carnestoltes
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Inscripcions als cursos de català per adults.
Per aprendre a parlar català. Per iniciar-se o millorar-ne
l’escriptura

a les 18 h, a la plaça de l’Església
Enterrament de la sardina i crema del rei carnestoltes
Organitza: Ajuntament de la Garriga

De dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h i divendres,
de 10 a 13 h a l’ Oficina de Català de la Garriga. Carrer del
Negociant, 79 (EME). Tel. 938605994 A/e:
lagarriga@cpnl.cat

‘Dimecres 13 de febrer

‘Dimecres 6 de febrer

de les 9 a les 14 h, a l’Àrea de Patrimoni
Recollida de fotografies antigues sobre la Garriga rural
Organitza: Ajuntament de la Garriga

de les 9 a les 14 h, a l’Àrea de Patrimoni
Recollida de fotografies antigues sobre la Garriga rural
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘De l’11 al 17 de febrer

a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Story time “The princess and the pea”
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge School

als establiments de restauració i menjars preparats
“El plat de botifarra”. Dins la Fira de la Botifarra
Organitza: Ajuntament de la Garriga
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‘Dissabte 16 de febrer

‘Dimecres 20 de febrer

Fira de la Botifarra
Al llarg del matí, tastets de botifarra i derivats a les cansaladeries
- de 10 a 14 h i de 17 a 21 h, a la plaça de Can Dachs
Fira de la Botifarra
- de 10 a 14 h, a la Sala Municipal d’Art i Exposicions
Andreu Dameson
Taller “De botifarra a botifarra i tiro perquè em toca”
- a les 10 h, a la Sala Municipal d’Art i Exposicions Andreu
Dameson
“La botifarra en flors” Catifa de la botifarra
- a les 11 h, a la plaça de Can Dachs
“Fem Botifarra” Elaboració artesanal de botifarres
- a les 12 h, a la plaça de Can Dachs
Inauguració de la Fira de la Botifarra
- a les 12.15 h, a la plaça de Can Dachs
Tastets de botifarra de la Garriga, “l’autèntica”
- a les 17 h, a la plaça de l’Església
Conte Els tres porquets
- de 18 a 20 h, a la Sala Municipal d’Art i Exposicions
Andreu Dameson
Taller “De botifarra a botifarra i tiro perquè em toca”
- a les 18 h, a la plaça de Can Dachs
“Fem Botifarra” Elaboració artesanal de botifarres
- a les 19 h, a la plaça de Can Dachs
Tastets “Botifarra de la Garriga, l’autèntica”
- a les 21.30 h al Teatre de la Garriga
Espectacle Acorar, de Produccions de Ferro

de les 9 a les 14 h, a l’Àrea de Patrimoni
Recollida de fotografies antigues sobre la Garriga rural
Organitza: Ajuntament de la Garriga

‘Dijous 21 de febrer
a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
“English at the library for children”: converses en
anglès
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Cambridge School

‘Divendres 22 de febrer
a les 19 h, al Casal de Joves
Torneig de futbolí
Organitza: Casal de Joves
a les 20h, a la Sala d’Exposicions Andreu Dameson
Inauguració de l’exposició “Personatges garriguencs”,
a càrrec de la Sra. Núria Dalmau. L’exposició romandrà
oberta fins al dia 3 de març.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 22 h, al local del CEG
Projecció de l’audiovisual "Voltant per Andorra", a càrrec
de Montserrat Rovira i Ramona Bustamante
Organitza: CEG

a les 21 h, a la capella de les Franciscanes del c/Cardedeu
Festival Còclea amb el grup Scivias. Música medieval
Organitza: Vicky Amador i Cor Sarabanda

- de 10 a 14 h, a la plaça de Can Dachs
Fira de la Botifarra
- de 9 a 14 h, a la Sala Municipal d’Art i Exposicions Andreu
Dameson
La Botifarra “a les cartes”. Torneig obert de naips.
Inscripcions de 9 a 9.30 h
- a les 11 h, a la plaça de Can Dachs
“Fem Botifarra” Elaboració artesanal de botifarres
- a les 11,30h, a la placeta de Santa Isabel
Ball de Cintes amb la Xeles Orquestrina de l’EMM, professors i convidats i els Geganters de la Garriga.
Cercavila fins la Plaça de l’Església
- a les 12 h, a la plaça de l’Església
Tornem a ballar el Ball de Gitanes!
- a les 12 h, a la plaça de Can Dachs
Programa especial en directe de Ràdio Silenci
Tastets de botifarra de la Garriga, “l’autèntica”
- a les 12.30 h, a la plaça de Can Dachs
Premis del concurs popular de coques de botifarra cuinades i tast i premis del concurs dibuix infantil
- a les 14 h, a la plaça de Can Dachs
Clausura de la 2a Fira de la Botifarra

‘Diumenge 24 de febrer
a les 18h, al Teatre de la Garriga
El conte de l’eriçó bru
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Pati Mòbil
a les 19h, a la Sala Altell del Teatre de la Garriga
Jam Session-Improvització amb Elena Castelar
Organitza: Associació Relats de l’Alzina

‘Dimecres 27 de febrer
de les 9 a les 14 h, a l’Àrea de Patrimoni
Recollida de fotografies antigues sobre la Garriga rural
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 19h, a la Sala de Plens
Ple municipal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Durant la fira, petita mostra de fotografies i màquines antigues
a la Sala Municipal d’Art i Exposicions Andreu Dameson
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El Garric no es fa responsable dels possibles canvis en aquesta agenda

‘Diumenge 17 de febrer

l’Entrevista
MARC FERRER, director comercial de Distribucions Taqui
La seva empresa és l’encarregada de distribuir la nova cervesa de la Garriga, la Saligarda

OAMC

“Amb la Saligarda volem donar a conèixer el nostre poble”
Marc Ferrer Dasquens (la Garriga, 1975) és administrador i
director comercial de l’empresa Distribucions Taqui, S.L.
Ja des de ben jove s’incorpora a l’equip comercial de l’empresa, que es dedica des de fa més de 50 anys a la venda i distribució de productes alimentaris i delicatessen de les principals marques, però també de pròpies.
Ara, fruit de la col·laboració amb un grup d’emprenedors del
municipi, distribuiran la cervesa de la Garriga, Saligarda per
tota la comarca i, a la llarga, per tota Catalunya.
Creu en el producte i accepta les crítiques com una valuosa
ajuda per millorar. Per això pensa que la Saligarda té futur.
Marc Ferrer, durant l’entrevista a l’Ajuntament.

Com va sorgir la idea de crear una cervesa de la
Garriga?
La idea va sorgir d’un grup de gent emprenedora amb
negoci propi dins de la Garriga. Són gent que sempre busquen nous productes i diversificar el seu negoci. Que no
se saben estar quiets i que investiguen, proven i si, tot surt
bé, ho treuen al mercat. Van pensar que fer una cervesa
artesana al poble on hi estan arrelats seria una bona
manera, no només de poder fer negoci, sinó també de
donar a coneixer el nom del poble i en particular el nom
del seu particular vent.
Som gent de la Garriga i ens agrada ser-ho i per tant, ja
des del principi, volíem que el nom tingués alguna relació
amb el nostre poble.
Per què el nom de Saligarda?
Diuen que la Garriga té un microclima especial i que
bona part de culpa d’aquest fenomen la té la saligarda,
un vent que només bufa al nostre poble. És tracta d’un
vent de component nord (fresc) que va resseguint la vall
del riu Congost. Vam pensar que per una cervesa fresca
com la nostra el nom de Saligarda era del tot escaient.
I, al mateix temps, podíem donar a conèixer una particularitat de la nostra vila.
Quines característiques té?
És una cervesa del tipus lager. La nota de cata és la
següent: rossa, daurada, escuma de suau presència, carbònic molt fi i persistent.
Nas: aromes d’espècies dolces, toffe, cava i taronja.
Boca: de fàcil beure, destaca la seva suavitat i frescor i l’equilibri entre les seves aromes. Té notes de llúpol, cava i
cítrics, amb una amargor suau.
Què la diferencia de la resta de cerveses artesanes?
Buscàvem una cervesa diferent, més suau que la resta
de cerveses artesanes però sense perdre el que les
caracteritza. Jo crec que la capacitat i facilitat de beurela i el regust que deixa al final la fan molt interessant.

A quin públic va destinada?
A un públic general, a qui li agradi la cervesa. És una cervesa artesana, que vol ser fàcil de beure. No busquem, en
un principi, dobles fermentacions i molt grau alcohòlic,
sinó més aviat un producte que pugui agradar a més gent
sense perdre mai la qualitat.
On es fabrica?
Al Vallès Oriental.
On la comercialitzeu ?
A la Garriga i a algun establiment de la comarca. La nostra intenció és anar guanyant la confiança de les persones
consumidores i fidelitzar cada cop més el producte al mercat més proper.
On es pot trobar la Saligarda?
Tenim el Facebook de la cervesa (facebook.com/saligarda). En aquesta pàgina hi ha tots els punts de venda on es
pot trobar actualment la nostra cervesa. I també en aquest
espai ens han deixat molts comentaris positius, que valoren l’iniciativa i el producte. A nosaltres no hi ha res que
ens ompli tant.
Així, heu tingut bona acollida?
Molt bona! Ens ha sorprès. Som conscients que la primera vegada la curiositat és el primer impuls per comprar-la,
però estem del tot segurs que el producte es guanyarà la
confiança dels consumidors, que repetiran no només per
fer poble sinó també per la seva qualitat.
Teniu previst experimentar amb altres varietats?
De moment, no. El procés per crear la Saligarda ha estat
llarg, no és cosa d’un dia. Hem fet moltes proves i ara cal
esperar.
La Saligarda ha nascut amb la il.lusió de fer una cervesa
de poble. Una cervesa autèntica, de qualitat i per gaudirla. Més endavant i, valorant la resposta del consumidor,
ja pensarem en altres opcions.

