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Al dia

VII Jornades Modernistes
de la Garriga

Cloenda del taller de costura modernista
Piscolabis modernista harmonitzat per l’Escola de Música de la Garriga

Del 5 al 7 d’octubre 2018

Dissabte 6 d’octubre
de 10 a 14 h i de 17 a 19 h, a la plaça de Can Dachs i al carrer
Centre. Espai Modernista i Termal
a les 11 h, des de la plaça del Silenci. Visita guiada: “El Modernisme que no va poder ser”
a les 11, 12, 17, 18 i 19 h, a Can Raspall. Escenes d’un
arquitecte, Manuel Joaquim Raspall.
a les 11 h, a la plaça de Can Dachs. Taller d’esgrafiats modernistes
a les 11.30 i a les 18 h, a la plaça de Can Dachs. El senyor
de les baldufes
a les 12.30 h, a la plaça de Santa Isabel. Concert-vermut
de pianola
de les 16.30 a les 19.30 h, carruatge llançadora de la plaça
del Silenci a la plaça Narcisa Freixas
a les 17 h, a la plaça de Can Dachs. Taller de vitralls modernistes
a les 17 i a les 18.30 h, a la plaça Narcisa Freixas. Puces
Cirkus Moner
a les 17.45 h, a la plaça Narcisa Freixas. Trencadís de danses
a les 18 h, a la plaça Narcisa Freixas i la plaça de Can Dachs.
A berenar pa amb xocolata!
a les 19.30 h, amb sortida i final a Can Raspall. Visita guiada
+ sopar-soirée: “Raspall i el seu imaginari: l'arquitectura
modernista en estat pur”. Informació i reserves:
info@visitalagarriga.cat o 610 477 823.

Diumenge 7 d’octubre

Divendres 5 d’octubre

a partir de les 19 h, a Can Raspall
Escenes d’un arquitecte, Manuel Joaquim Raspall
Conferència de l’Any Fabra: Dades i curiositats entorn
del ‘Seny ordenador de la llengua catalana’
Inauguració de les VII Jornades Modernistes de la
Garriga

de 10 a 14 h, a la plaça de Can Dachs i al carrer Centre. Espai Modernista i Termal
a les 11 h, des de la plaça del Silenci. Visita guiada: “L’arquitectura d’estiueig més enllà de Raspall”
a les 11 i 12 h, a Can Raspall. Escenes d’un arquitecte,
Manuel Joaquim Raspall.
a les 11.30 h, a la plaça de Can Dachs. Clown, humor gestual i circ de carrer: Minute
a les 12.30 h, a la plaça de Santa Isabel. Desfilada de moda
modernista

Per a més informació:
www.lagarriga.cat

@ajlagarriga

Ajuntament la Garriga
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En portada

El Modernisme pren el carrer

Tornen les Jornades Modernistes amb activitats i visites guiades

E

ls dies 5, 6 i 7 d’octubre, la Garriga viatjarà enrere en
el temps per endinsar-se de ple en l’època modernista. I és que tornen, un cop més, les Jornades Modernistes, una cita plenament consolidada, que permetrà
els garriguencs, garriguenques i visitants participar en
activitats, tallers i visites guiades per conèixer de primera mà aquesta etapa.

A la plaça de Can Dachs i al carrer Centre s’instal·larà
l’espai modernista i termal, amb la mostra d’oficis d’època, on, entre altres coses, tothom podrà adequar el seu
vestuari i complements i pentinar-se. També es faran
tallers d’esgrafiats i vitralls modernistes per a canalla.
D’altra banda, el Centre de Visitants ha preparat peti-

tes teatralitzacions sobre la vida de l’arquitecte Raspall,
així com visites guiades. Tampoc faltaran les actuacions
per a tots els públics, com un concert-vermut de pianola, circ i dansa. També s’ha programat una conferència
amb motiu de l’Any Fabra sobre les diferents etapes vitals de Pompeu Fabra, que porta per títol Dades i curiositats entorn del ‘seny ordenador de la llengua catalana’.
La gent més llaminera no es pot perdre el berenar de pa
amb xocolata. També hi haurà el carruatge llançadora
al Passeig i la desfilada de moda modernista. La cuina
també serà protagonista, ja que diversos restaurants del
municipi oferiran durant tota la setmana plats d’inspiració modernista. La programació completa es pot consultar al web municipal www.lagarriga.cat.

Opinió dels grups polítics
PDeCAT: Presentem les VII Jornades Modernistes, unes jornades que tenen com a finalitat donar a conèixer una part important de la
nostra història contemporània així com transportar-nos a principis del s.XX. Arquitectura, gastronomia, música, moda, oficis de l’època,
fira, ens ajuden a consolidar la Garriga com a municipi d’interès turístic i a consolidar aquestes jornades com un dels esdeveniments més
arrelats al nostre país en difusió del patrimoni arquitectònic de les viles i pobles d’estiueig.
Acord: Les jornades modernistes ens transporten a recordar els anys en què la Garriga es va començar a fer com és ara, amb una vida
cultural molt rica i amb un entorn arquitectònic i patrimonial d’elevadíssim valor. Visquem les jornades rememorant l’alegria de les festes
d’aquells anys del tombant del segle XX!
CUP: Com ja hem dit en anteriors ocasions a les pàgines del Garric mateix, celebrem que l’Ajuntament tingui iniciatives que potenciïn el
patrimoni cultural garriguenc. El modernisme és sens dubte un tret diferencial de la Garriga i pot aportar dinamització econòmica i visibilitat al municipi. L'arquitectura modernista expressió artística de la bonança econòmica de la burgesia catalana del tombant de segle, és
a hores d'ara un patrimoni col·lectiu garriguenc. Tanmateix, considerem important posar en valor també l'arquitectura popular: cases de
poble modestes amb murs de còdol i obertures de maó disposats en arc català de gran importància. És també un patrimoni nostrat que
ha prefigurat la fesomia del nostre poble i que malauradament continua massa oblidat com hem denunciat reiteradament.
C’s: Un altre any se'ns demana opinió sobre el mateix tema i poc ha variat la nostra posició. Reiterem que hauríem d'aconseguir que
tinguessin més publicitat més enllà de la nostra comarca i que les gaudiu perquè paguen la pena.
PSC: El Modernisme és un dels trets diferencials de la Garriga. Un aspecte a explotar per atraure visitants i mostrar orgullosos el nostre
patrimoni. La Garriga es va convertir gràcies a això en un municipi atractiu i que no haguem perdut aquest patrimoni i s'hagi cuidat, ha
donat un punt molt positiu al nostre poble.
SI: És una bona oportunitat per conèixer el llegat modernista del poble, per difondre’l i fomentar així el turisme cultural a la Garriga.
ICV: Aquestes Jornades Modernistes són una bona ocasió per conèixer i donar a conèixer, amb activitats al carrer, tot el nostre patrimoni
que és fruit d’un moviment artístic que no podem obviar i del que la Garriga se sent ben orgullosa.

3

Núm 172 . octubre 2018

Notícies

Estudi exhaustiu sobre la Vil·la Romana

Jornades Europees del Patrimoni

A

Curs d’Interpretació del Patrimoni

Permetrà conèixer-ne millor les estructures

mb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de les estructures que
formen la Vil·la Romana de Can Terrers
i obtenir dades per a la posterior interpretació evolutiva del jaciment, l’Ajuntament va encarregar la realització d’un
estudi arqueoconstructiu del conjunt.
Iniciat ara fa tres anys, l’estudi contempla una sèrie d’actuacions tant de treball
de camp com de posterior anàlisi. Així,
s’estan prenent dades en la mateixa vil·
la per tal d’elaborar fitxes, s’estan fent
fotografies de detall i s’estan realitzant
projeccions del conjunt monumental.

També es documenten els paraments
de les estructures a través de fotogrametria, que és la tècnica que permet
conèixer les dimensions i posicions dels
objectes en l’espai, i es realitzen moltes
altres tasques de treball de gabinet.
L’anàlisi i interpretació exhaustives de
tota la informació sobre el jaciment permetran, en els propers mesos, abordar
noves iniciatives i projectes en relació a
la vil·la: noves visites i productes turístics i educatius, publicacions i, fins i tot,
l’aixecament hipotètic de les estructures
de la vil·a en 3D.

Llars modernistes d’estiueig, en paper
Es publica una guia de les cases de la Garriga
de Ricard Regàs i Àlex Blancafort.
Es tracta d’un recull de les cases
d’estiueig modernistes i noucentistes
del municipi, amb nombroses
fotografies, que explora la història
d’aquestes construccions i que
permetrà al lector conèixer un munt
de detalls sobre les mateixes.
La Torre Iris, la Bombonera, la Casa
Barbey, Can Durall, el Patronat, Vil·la
Anna o la Casa-botiga Josep Reig
són només algunes de les cases
recollides en el llibre, que ofereix
informació sobre més de trenta
construccions.

Durant les Jornades Modernistes,
veurà la llum la publicació Guia del
Modernisme d’estiueig a la Garriga,

El llibre, sorgit d’una guia digital del
Vallès Oriental elaborada pel Consell
Comarcal, es podrà comprar a les
llibreries del poble i al Centre de
Visitants a partir del cap de setmana
que se celebren les Jornades, a un
preu de 8 €.
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La Garriga s’uneix, els dies 13 i 14
d’octubre, a la celebració de les Jornades Europees del Patrimoni organitzant dues visites guiades pel municipi. Dissabte a la tarda, La Garriga
de fa 300 anys ens portarà a conèixer algunes de les principals masies
del nord del poble. Diumenge, La
Garriga Secreta ens descobrirà com
el paisatge rural va dibuixar la forma
dels carrers i les cases del municipi. Totes dues rutes van ser creades
dins del projecte La Garriga Rural, i
la de La Garriga Secreta es pot consultar al web http://www.visitalagarriga.cat/ca/la-garriga-secreta.

A partir del dia 8 d’octubre s’obren
les inscripcions per al Curs d’Interpretació del Patrimoni que organitzen l’Ajuntament i el Centre de Visitants i que s’impartirà els dies 21,
22 i 23 de novembre a Can Raspall.
Sota el títol “Com dinamitzar activitats turístiques des d’una visió interpretativa i creativa”, vol establir una
connexió entre turisme, Interpretació del Patrimoni (IP) i creativitat, i
s’adreça a guies, educadors i educadores ambientals i responsables de
museus i oficines de turisme, entre
altres. Més informació al 938605050
i a patrimoni@ajlagarriga.cat.
Fira Modernista de Canet
Els dies 14, 15 i 16 de setembre, la
Garriga va participar a la 11a Fira
Modernista de Canet de Mar. Enguany, la fira va tenir com a temàtica
principal La dansa a l’època modernista, i es va voler posar en valor el
paper de la dansa a Catalunya com
a art catalitzador de noves idees.
L'objectiu final de la fira és promocionar i donar a conèixer al visitant
tot el patrimoni artístic que va generar el moviment modernista arreu de
Catalunya.

Notícies

S’amplia la recollida porta a porta

Es dedica tot el matí de dilluns a recollir trastos

S

ovint, a la Garriga, es troben trastos
fora dels contenidors, un fet que es
pot considerar sancionable. Diàriament,
dos agents cívics recorren les diferents
zones de contenidors del municipi
per passar avís en cas que estiguin
molt plens. De tant en tant, també es
troben elements identificats amb noms.
En aquests casos, l’Ajuntament fa un
requeriment per carta, advertint que
aquesta no és manera de procedir. En
cas de reincidència, s’obre un expedient
sancionador. Per evitar aquestes
situacions, la ciutadania que hagi de
desfer-se de trastos vells i objectes

voluminosos, pot trucar al servei de
recollida porta a porta de l’Ajuntament,
que s’amplia gràcies a l’aprovació
de la modificació del contracte del
servei públic de recollida i transport
d'escombraries en el ple de setembre.
Així, es dedicarà tota la jornada
de matí de dilluns a la recollida de
voluminosos, de manera que es
passarà dels 15 o 17 serveis, als 23
o 25. Això també implica el trasllat de
la recollida de poda i restes de jardins
als dijous en una jornada addicional
de dues hores. Aquest servei extra
de dijous permetrà absorvir un major
volum de voluminosos recollits durant
la jornada de dilluns. El servei de
recollida de voluminosos és gratuït i
per demanar-lo només cal trucar al
telèfon 937510096. Una altra opció
és dur-los a la deixalleria municipal,
situada al carrer Joan Brossa. Els
horaris de la deixalleria es poden
consultar al web municipal www.
lagarriga.cat. A més, cal tenir en
compte que existeixen bonificacions
en la taxa de residus per l’ús continuat
de la deixalleria.

Diagnosi del projecte “Arrela’t”
Amb l’objectiu de dinamitzar el sector agrícola de la Garriga, l’Ajuntament ha encarregat una diagnosi
del mateix, emmarcada en el projecte Arrela’t, les primeres jornades del
qual van tenir lloc el passat mes de
maig. Així, es preveu fer una anàlisi
de la producció, dels circuits comercials, de les polítiques municipals
en aquest àmbit, d’altres actors implicats i de les línies de finançament
possibles, així com proposar línies
d’actuació per fomentar la producció i el consum de productes ecològics i de proximitat a la Garriga,
i per enfortir el lligam de les persones amb el territori. Una part molt
important de la diagnosi seran una
sèrie d’entrevistes personals amb
representants de tots els sectors
implicats. Abans, es farà un acte de
presentació, el dia 8 d’octubre a les
18 h, a la Sala de plens de l’Ajuntament. El treball de diagnosi també
preveu la realització d’un procés
participatiu.
Gran èxit de la Ruta del Vi

Centenars de ciclistes a la Bicicletada
Setmana de la Mobilitat Sostenible

Diumenge 23 de setembre, unes 250
persones de totes les edats van participar en la Bicicletada popular que es
va celebrar amb motiu de la Setmana
Europea de la Mobilitat Sostenible i
Segura.

La trobada va tenir com a punt de
sortida la plaça de l’Església, on les
persones participants van rebre un
petit detall com a record de la bicicletada. D’allà, els i les ciclistes van passar pel Passeig del Dr. Vic, el carrer
Nostra Sra. de la Salut, la Plaça del
Silenci, el Passeig fins al carrer del
Bosc, tornant cap al Passeig, el carrer Vinyals, el carrer Banys, el carrer
de la Doma, el Pont de la Doma, el
camí fluvial del Passeig Congost, el
carrer Can Noguera, el carrer Rocabuquera, la Rambla Ramon Pareras
i Noguera i el Passeig Congost fins
arribar al parc del Pinetons.
Allà es va fer un piscolabis i la canalla va gaudir d’una sessió d’animació
infantil amb l’espectacle Festa, quina
festa! de la Cia. Jomeloguisojomelo.
com.
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Unes 270 persones van participar a
la Ruta del Vi que va organitzar el
passat 9 de setembre l’Associació
Agrària la Garriga. Les persones
que hi van participar van poder recórrer zones del municipi on antigament hi havia vinyes, en una ruta
que va sortir de la plaça del Silenci,
va passar pel sector de Llevant i va
arribar a Samalús.
Inventari de l’olivera vera del Vallès
El Consell comarcal del Vallès Oriental elaborarà un Inventari i Mapeig dels oliverars de la varietat
vera dels Vallès. El projecte té per
objectiu disposar d’un llistat de productors del Vallès Oriental i d’alguns
municipis del Vallès Occidental, i
elaborar un mapeig de parcel·les
d’aquesta varietat i una eina de
consulta d’aquest mapeig. El projecte es va presentar a les oliveres
de Can Nualart a la Bòbila.

Notícies

Arriba el Festival Silenci

Es programen concerts en espais singulars

E

ntre els dies 12 i 14 d’octubre, la
Garriga acull la primera edició de
Silenci. Festival de Música en Espais
Singulars. Es tracta d’un certamen que
programa una desena de concerts en
espais d’interès patrimonial del municipi, com la casa Barbey, l’ermita de Can
Nualart, l’hotel boutique Edelweiss o el
cinema Alhambra.
En alguns casos, l’aforament és força
reduït, de manera que s’ha programat
més d’una actuació.
De fet, a la sala de cinema és on tindrà
lloc l’actuació inaugural del festival, Dos
machos verdes muy fritos, amb David

Verdaguer i Oscar Machencoses, una
proposta de teatre musical que uneix
humor, desamor i boleros. Per la seva
banda, Marc Parrot visitarà dissabte
Can Barbey per presentar el seu darrer
disc, Refugi.
Un duo de violes amb la garriguenca
Sara Guri i Santi Miron, el pop, indie i
folk alternatiu de la brasilera Labaq, o
els concerts festius de Xavi Guinart i
Marcos Deker per a usuaris de l’Asil
Hospital i de l’entitat Autisme la Garriga,
entre altres propostes, formen part de la
programació de Silenci, que es pot consultar a www.silencilagarriga.cat.

Música i humor per a tota la família

El Patronat programa “Concerto a Tempo d’Umore”

Per aquest mes d’octubre, el Teatre de
la Garriga – El Patronat ha programat
dues propostes musicals pensades
per a tota la família.
Un espectacle amb el qual gaudirà
tota la família serà el Concerto a Tempo d’Umore, de l’Orquestra de Cambra
de l’Empordà, el dia 21, a les 17.30

h. Es tracta d’un concert teatral per a
tots els públics, on la música clàssica,
l’humor i la interacció amb el públic
pugen a l’escenari per al gaudi de petits i grans. Dotze músics i un director
d’orquestra portaran les peces més
emblemàtiques de la música a les situacions més inversemblants.
Abans, Dàmaris Gelabert visitarà el teatre el dia 7, a les 11.30 h. La cantant,
que ja va omplir el teatre en la seva
darrera visita a la Garriga, repassarà
els seus temes més populars, com
Bon dia, Els dies de la setmana, o Qui
soc jo?. La cantant estarà acompanyada per músics, coristes, un actor i
la participació especial de la Lola, protagonista del videoclip Qui soc jo? i la
Caterina, del videoclip Bon dia!
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10a Mostra d’Art Tèxtil
La
Sala
d’Exposicions Andreu
Dameson
acull,
des
del 26 d’octubre al 18
de novembre, la 10a
Mostra Internacional d’Art Tèxtil –
Paviments hidràulics i rajoles ceràmiques del Modernisme de la Garriga, organitzada per l’Associació de
Puntaires. En la mostra, les puntaires recreen els paviments i les rajoles de les cases modernistes de la
Garriga amb diferents tècniques tèxtils. Es mostraran peces realitzades
a la Garriga i també treballs vinguts
de poblacions catalanes i d’Àustria,
França, Gran Bretanya, Grècia i Eslovènia.
El bar del Teatre, a ple rendiment
El bar del Teatre va obrir portes
aquest estiu, ara com a bar – restaurant, amb una oferta que inclou
amanides, tacos i entrepans saludables, amb opcions per a persones
veganes, celíaques o amb intoleràncies alimentàries. A més, s’ofereix un menú de migdia de dimarts
a divendres (de 13 a 15.30 h). El bar
– restaurant també obre de dimarts
a dissabte de 17 a 23 h i diumenges
de 12 a 14 h, a més dels dies en què
es programi algun acte o espectacle
al teatre.
Centenars de persones a l’Aplec

Centenars de persones es van reunir el dia 10 de setembre al vespre
per celebrar la Diada de Catalunya
al tradicional Aplec de la Sardana.
Va ser la 62a edició de l’Aplec, que
finalment es va celebrar al pavelló de
Can Noguera pel risc de pluges. La
jornada va comptar amb estrenes,
homenatges, premis i el concurs de
colles improvisades. A mitjanit, es va
fer l’ofrena floral a la senyera.

Notícies

Votació final al mes de novembre

Escollides 13 propostes del Pressupost Participatiu

U

n total de 13 propostes han passat
a la fase final de votació del Pressupost Participatiu 2019 de la Garriga.
Van ser triades per les persones que
van participar en el taller Top 10!, que es
va celebrar dissabte 22 de setembre a la
Torre del Fanal.
Durant la jornada, les persones assistents van puntuar les propostes vàlides rebudes, de forma col·lectiva. Les
13 propostes finalistes van obtenir una
puntuació igual o superior a 38 punts (la
puntuació màxima que podia rebre cada
proposta era de 60 punts). Així, les finalistes són les que han obtingut una puntuació ponderada mínima de 6,3 punts
en una escala de 0 a 10.

Aquestes propostes són l’adquisició d’un
parquet i una carpa per a les entitats, la
instal·lació d’un WC prefabricat a la plaça
del Silenci, la instal·lació d’una marquesina a l’entrada del casal de la gent gran,
la millora de la senyalització de rutes a
l’entorn natural del municipi, la millora del
local de protecció civil, la il·luminació de
determinats passos de vianants, connexió
wifi gratuïta als equipaments municipals,
la instal·lació de bancs i papereres en
llocs estratègics, una passera per connectar el barri de les Roques amb la carretera Nova, l’adquisició de joguines compartides per als parcs infantils, la creació
d’espais de pícnic, algunes millores concretes en diversos punts del poble i l’adequació d’un camí de vianants i bicicletes
per connectar la Garriga amb l’Ametlla.
Podeu consultar les propostes finalistes
al web https://pressupostparticipatiu.lagarriga.cat.
Durant les properes setmanes, es definiran i pressupostaran els projectes, per
tal de dur a terme la votació final en el
mes de novembre. Podran votar totes
les persones de 16 i més anys empadronades a la Garriga, a través d’Internet o
de manera presencial.

Celebració del Dia de la Pau

A la Torre del Fanal s’hi van fer diverses activitats

El 21 de setembre és el Dia Internacional de la Pau i la Garriga va celebrar
aquesta efemèride amb diverses activitats que van tenir lloc diumenge 23 a
la tarda a la Torre del Fanal.
En el marc del programa La Garriga
pel Foment de la Pau, la Fundació Vi-

cente Ferrer va ser present
a la jornada amb el teatret
de fusta Kamishibai, on es
va explicar la història d’en
Vicente i l’Anna Ferrer i la
seva tasca com a fundadors
de l’ONG que s’ha dedicat a
construir un món on cap infant passi gana.
Després, l’espectacle Cooperem o competim va unir
música, jocs i danses per
explicar un conte tibetà sobre com un poble supera les
adversitats gràcies a la cooperació
internacional.
A més, les persones que van participar a l’acte van poder veure l’exposició Les raons de la cooperació, que
es podrà visitar fins el 7 d’octubre.
També es va fer una xocolatada.
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Encetem el mes d’octubre, és el
desè mes de l’any en el nostre calendari gregorià, però és el 8è mes
de l’antic calendari romà abans de
la reforma de Numa Pompili, prové
de la paraula llatina octo, és a dir, 8.
Tenim la tardor que ens cobreix i
comença el fred. Coneguem algunes paraules que ens abriguen.

PANTALONS
Antigament els homes duien calçons,
una vestimenta que cobria des de la
cintura fins a sota dels genolls. A partir de la Revolució Francesa es van
introduir paulatinament els pantalons. El nom ve de Venècia on del segle XVI al XIX es feien moltes obres a
la Commedia dell’arte. Un dels personatges més característics que apareixia en escena era Pantalone, un nom
comú de Venècia que feia referència
a Sant Pantaleó, un màrtir cristià i
un dels patrons de la ciutat. El nom
Pantaleó és d’origen grec i significa
‘misericordiós amb tothom’. Aquesta
peça de roba són unes calces ajustades a les cames fins als turmells i
lligades a la cintura. Des d’aleshores,
els comerciants van començar a fer
el negoci amb els pantalons, uns calçons que han arribat a la nostra època
tant per a homes com per a dones.
PIJAMA
Al pijama li ve el nom de l’anglès pyjamas, paraula portada del Pakistan
i del nord de l’Índia i que en l’idioma hindustànic significa ‘pantalons
bombatxos’, a l’estil que es portaven
fa temps per aquelles terres.
Els anglesos que colonitzaven la regió pròxima a l’Himàlaia devien passar fred a les nits amb les clàssiques
camises de dormir... Fins que van optar per anar a dormir amb la camisa i
els pantalons autòctons del país, així
doncs, van copiar la indumentària i
el nom.
JERSEI
És una peça de roba que abriga, feta
sovint de llana. El seu nom ve d’una
illa de l’Atlàntic, Jersey, al Canal de
la Mànega. Allà hi havia pastures de
bens i s’hi feia la llana que era enviada amb vaixells cap a Anglaterra ja
des del segle XVI. Era una bona llana, molt preuada. La gent demanava
que els abrics fossin de llana de l’illa
de Jersey.
Paraules viatgeres, 2015 Jordi Esteban

Notícies

Arriben a la Garriga els BiblioLabs

Nova temporada de Ràdio Silenci

Activitats per fomentar la creació i l’experimentació

A

quest mes d’octubre, la Biblioteca Núria Albó acull tres tallers emmarcats en el programa BiblioLab de la
Xarxa de Biblioteques Municipals de la
Diputació de Barcelona.
El projecte, que es porta per primer cop
a la Garriga, vol impulsar el coneixement
de manera dinàmica i fomentant la creativitat, la innovació i l’experimentació.

Sota el lema Crea, innova i experimenta, a la biblioteca de la Garriga es farà
un primer taller el dia 11 d’octubre, a les
18 h, anomenat Arqueolab: de l’exploració al laboratori.
El segon taller tindrà lloc el dia 18 d’octubre, també a les 18 h. Es titularà BiblioLab: ciència en stop motion.
El darrer taller, el dia 24 d’octubre, a la
mateixa hora, tindrà per títol BiblioLab:
Saps desencriptar el missatge? En
aquest cas, l’aforament està limitat a
vint persones.
Per a més informació i inscripcions,
les persones interessades poden adreçar-se a la Biblioteca Núria Albó, en horari de dilluns a divendres, de 16 a 20.30
h i dijous i dissabtes de 9.30 a 13.30 h.

El Casal de Joves comença el curs
I ho fa amb una variada oferta de tallers

L’emissora municipal de la Garriga,
Ràcio Silenci, va estrenar temporada el passat 12 de setembre, amb la
posada en marxa dels informatius:
I’Infogar, el butlletí informatiu cada
hora i el Notícies en Xarxa. A la
programació, apadrinada pel periodista Roger Escapa i que s’estrena
l’1 d’octubre, s’incorporen tres nous
programes: Engrunes viatgeres, els
dilluns; Un paraigua a la maleta, els
dijous; i Música a la carta, remember, els divendres.
Diada social del CEG
El Centre Excursionista Garriguenc
celebra la seva Diada social aquest
mes d’octubre, concretament el diumenge 21. Els actes se centraran a
la plaça Mossèn Jaume Oliveras, on
es troba la seu social del centre. Tot
començarà a les 8 del matí, es farà
una petita caminada pels voltants
i es tornarà al centre excursionista
per fer l’esmorzar i començar una
jornada d’activitats diverses, que inclouran un concert de folk. A més, hi
haurà portes obertes al centre.

El Casal de Joves de la Garriga ja
té a punt els nous cursos per aquest
trimestre. Ja s’han programat els cursos de Premonitors i premonitores
i d’Atenció al públic en botigues. El
primer tindrà lloc els dilluns de 18 a
20 h, amb la previsió que comenci el
22 d’octubre. El d’Atenció al públic començarà el 18 d’octubre i es farà els
dijous de 18.30 a 20 h.
També s’han programat tallers de
break dance, rima i rap, producció i
gravació de cançons, producció de
bases, DJ (que permetrà entrar al
grup BeatDowns i organitzar esde-

veniments on punxar amb el DJ garriguenc Ferran Margalef) i improvisació
teatral, tots amb inici al mes d’octubre
(consultar agenda). Les inscripcions
als cursos i als tallers van començar
a finals de setembre i es poden fer al
Casal de Joves.
A més, el Casal celebra la seva Festa Major el dia 5 d’octubre, que servirà
per presentar els serveis del Casal a
joves de 1r d’ESO. També hi haurà una
masterclass i exhibició de Break amb
Shadow Move, DJ BeatDowns, Batalla
de gallos i una pintada participativa del
mural, entre altres activitats.
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Taller sobre normes i límits
Des de l’Àrea de Joventut i el Pla de
Prevenció de Drogues i Promoció de
la Salut C17 s’organitza la tercera
edició del Taller participatiu per treballar assertivament normes i límits
cap als fills i filles. Es tracta d’un taller de tres sessions pràctiques (dies
10, 17 i 24 d’octubre) amb una durada de 2 hores (de 18.30 a 20.30 h),
on es treballaran continguts com les
normes i els límits, l’educació emocional, la comunicació interpersonal,
els factors de protecció i els de risc o
les orientacions educatives. El taller
s’impartirà a la sala Altell del Teatre
de la Garriga – El Patronat.

Notícies

Les ordenances fiscals seguiran congelades
La mesura passa pel ple del mes d’octubre

P

el proper any 2019, l’equip de
govern vol mantenir la congelació
de tots els impostos, taxes i preus
públics que contemplen les ordenances
fiscals municipals. Això vol dir que no hi
haurà variació de la fiscalitat dels cinc
principals impostos municipals (Impost
de Béns Immobles (IBI), Impost sobre
Activitats Econòmiques (IAE), Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica

(IVTM), Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres (ICIO) i Impost
sobre el Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (IVTNU), que més
afecten l’economia de la ciutadania i les
empreses.
Així, no s’incrementa cap impost, taxa
o preu públic i es manté el catàleg
de bonificacions fiscals. L’objectiu
és mantenir una política municipal
progressiva que ajudi la ciutadania
i les empreses de la Garriga a lluitar i
conviure amb la situació econòmica que
es viu aquests darrers anys.
Conseqüentment, l’Ajuntament estructurarà les seves finances per tal que
no es vegin afectats els serveis que
s’ofereixen a la ciutadania, ni les
inversions que es fan cada any.
La mesura passarà pel ple municipal
d’octubre.

Nou secretari municipal

Aquest mes de setembre, s’ha incorporat a l’Ajuntament de la Garriga el nou secretari municipal, Carles
Caselles Ayén. Nascut a Mataró,
anteriorment va exercir el càrrec de
secretari en els Ajuntaments de Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. Presentat oficialment el dimecres 12 de
setembre, Caselles va començar a
exercir les seves funcions a la Garriga el dijous dia 6.
Nomenclàtor

Arranjament de pisos per a gent gran
Es faran reformes a una desena d’habitatges

L’Ajuntament estudiarà la possibilitat
de posar el nom d’1 d’octubre a algun
carrer o plaça del municipi, després
que el nom del Passeig fos modificat
per un grup de persones per “Passeig
de l’1 d’octubre”. El consistori té previst convocar una reunió amb partits
i entitats per debatre la possibilitat.
Si prospera, es plantejaria la qüestió
a la Comissió de Nomenclàtor. Des
de l’equip de govern es vol fomentar
el diàleg i la participació veïnal en la
presa d’aquesta decisió.

L’Ajuntament, amb la Diputació de
Barcelona, du a terme enguany un
nou Programa d’Arranjament d’Habitatges, per millorar les condicions
d’accessibilitat, seguretat, higiene,
habitabilitat i eficiència energètica de
les llars.
En aquesta fase del projecte, s’arranjaran una desena de pisos de gent
gran. Durant la intervenció, es realitzen petites reformes a banys, cuines
i zones de pas que incrementen l'autonomia i la qualitat de vida de les

persones beneficiàries en els seus
domicilis.
Les persones que es beneficien del
programa són valorades per una treballadora social que analitza la situació de fragilitat per qüestions d'edat,
d'autonomia personal, de discapacitat
i/o dependència.
Les persones que vulguin informació
sobre els requisits d’accés al programa s’han d’adreçar a l’Àrea de
Gent Gran (c/ Sant Francesc, 1, tel.
938719095).
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Gamificació per a emprenedors
Els dies 23 i 25 d’octubre el Servei
d’emprenedoria organitza el taller
“Potencia la teva idea de negoci
introduint la gamificació”. L’objectiu
d’aquesta formació és que les persones que hi participin coneguin i
practiquin les dinàmiques i mecanismes dels jocs per introduir la gamificació en la seva idea de negoci. Es
donaran eines per poder aconseguir
diferents motivacions, la participació, l’interès i la fidelització tant dels
clients com de les persones que formen part de la mateixa organització.

Notícies

La Garriga tindrà pista d’atletisme
S’ubicarà a la zona de Can Terrers

L

a Garriga tindrà, properament, una
pista d’atletisme que es construirà
a Can Terrers. La pista de sauló compactat tindrà finalment 400 metres, la
distància estàndard que la Federació
Internacional de Federacions d’Atletisme reclama per poder-hi celebrar competicions oficials.
L’ampliació de 50 metres respecte la
longitud dissenyada inicialment supo-

sarà una endarreriment de les obres ja
que s’haurà de portar a concurs públic i
tindrà un cost superior als 30.000 euros
que s’havien pressupostat inicialment.
Malgrat això, des de la regidoria d’Esports s’ha apostat per aquest canvi per
satisfer la demanada ciutadana d’un
equipament reglamentari i s’executarà
de tal manera que en un futur es pugui
posar tartan al terra.

Activitats esportives

L’Ajuntament programa diverses activitats esportives, que van de setembre a juny, i per les quals es pot fer
la inscripció durant tot el curs, sempre que hi hagi places. D’una banda,
s’ofereix gimnàstica per a majors de
60 anys, al poliesportiu de Can Noguera, els dimarts i dijous de 15.30
a 16.30 h (36,06€ anuals). També hi
ha gimnàstica de manteniment per a
adults (majors de 18 anys), dimarts
i dijous de 20 a 21 h o de 21 a 22
h, al gimnàs de l’escola Puiggraciós
(16€ al mes). Finalment, s’ofereix
ioga per a majors de 60 anys al poliesportiu de Can Noguera (diferents
grups) (25€ per trimestre). Informació i inscripcions a l’Àrea d’Esports
de l’Ajuntament.
Bronze per a Gil Carbonés

Nou espai de workout

Compta amb diversos aparells de barres

La Garriga compta, des de principis
de setembre, amb un parc de workout
al carrer del Mil·lenari de Catalunya.
Compta amb diverses barres i paral·leles col·locades a diferents alçades

i altres aparells que permeten la pràctica d’exercicis a l’aire lliure.
En concret, aquest tipus
d’aparells estan pensats
per a la pràctica de la
disciplina esportiva anomenada calistènia, que
consisteix en una sèrie
d’exercicis físics practicats amb el propi pes
corporal, i que busca el
treball muscular.
Les obres d’instal·lació
del workout van començar a principis
de setembre i en un parell de setmanes van estar enllestides. Amb aquest
nou parc es vol promoure la pràctica
de l’esport a l’aire lliure.
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El jugador de horseball de la Garriga
Gil Carbonés Baldich va aconseguir,
amb el seu equip, el Horseball Malla
Club, la medalla de bronze al Campionat d’Europa de Clubs, disputat a
Bèlgica al setembre. Hi van participar els millors vuit equips d’Europa.
Arriba el Tast de la Mitja
El proper 27 d’octubre se celebra el
Tast de la Mitja. La cursa, que ja ha
arribat a la tercera edició, va néixer
amb la voluntat de preparar La Mitja. La prova de 10 quilòmetres, certificats oficialment per la Federació
Catalana d’Atletisme, comença a la
Garriga passa per les Franqueses i
Canovelles, i arriba a Granollers. En
aquesta edició també hi ha la possibilitat de fer inscripcions combinades
del Tast i de La Mitja, que enguany
se celebrarà el 24 de febrer de 2019.

Notícies

Renovació de jocs en parcs infantils

Segueix l’arranjament del talús

A la plaça de les Nines i a la plaça del Silenci

com a la zona de 6 a
12 anys. A la primera,
s’hi col·locarà una estructura multijoc amb
jocs de sorra, un nou
tobogan i un joc de
molla. A la zona per
a nens i nenes més
grans, hi anirà un nou
gronxador, un balancí
de fusta i corda on hi
poden pujar diversos
infants alhora i una
altra estructura multijoc.

P

roperament començaran els treballs
per a substituir els jocs infantils dels
parcs de la plaça del Silenci i de la plaça
de les Nines, després de les licitacions i
adjudicació pertinents.
A la plaça del Silenci, s’instal·laran nous
jocs tant a la zona infantil de 0 a 5 anys,

Per la seva banda, a la plaça de les
Nines s’hi instal·laran un joc giratori i
una estructura multijoc amb tres plataformes, un tobogan i un pont de corda.
A més, també s’ha canviat un joc que
es trobava força degradat a la plaça
Maria Àngels Anglada.

Avancen els treballs a Can Luna

L’arranjament de la coberta serà el darrer pas
Continuen els treballs per la construcció de la sala polivalent de Can Luna.
A mitjans de setembre, s’ha realitzat el
paviment de formigó de tota la nau, que
ja serà el terra definitiu de la sala. També s’ha començat a construir el revestiment vertical de les parets amb fusta i
la instal·lació de canalitzacions d’aigua
soterrades.
En els darrers mesos, s’ha enllestit la
xarxa de clavegueram i serveis tant de
la nau com de l’annex on se situaran
els lavabos, i les lloses de fonamentació.
Amb aquests treballs realitzats, queden enllestides les obres de sota terra
i comença així la part de l’obra més
visible, que inclouen la construcció de
l’edifici de serveis del pati i l’arranjament de la paret de maons de l’edifici.
El darrer pas serà el reforç estructural
i la impermeabilització de la coberta, la
part més complexa de l’obra.
Les obres, que no s’han aturat durant
l’estiu, van començar a finals de maig.
S’espera que la sala estigui operativa
a principis de 2019.
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Les obres d’arranjament del talús
del riu Congost entre els ponts de la
Doma i de Can Noguera encaren la
recta final. Els treballs que queden
per executar són les tasques d’ambientalització, que consistiran en la
instal·lació d’una malla de fibra de
coco i la plantació d’espècies autòctones intercalades a l’escullera per
tal d’evitar la recolonització de vegetació invasora. L’obra es completarà amb la urbanització del passeig
Congost, entre els carrers dels Horts
i Can Noguera.
Nau de Bombers
A mitjans d’aquest mes de setembre
van començar els darrers treballs
que havia d’executar l’Ajuntament a
la nova nau de Bombers, al polígon
de Can Terrers. Un cop acabats, només quedarà la instal·lació del mobiliari del parc, per part del Departament d’Interior de la Generalitat,
abans que s’hi traslladi el cos de
Bombers Voluntaris, que actualment
es troba al Figaró. L’espai acull la
cotxera, les oficines, els vestidors i
serveis com la cuina, la sala d’estar,
el menjador i l’espai de descans per
les guàrdies.
Ombrejat de l’escola Puiggraciós

L’alumnat de l’Escola Puiggraciós va
començar el curs estrenant les teles
ombrejadores que es van instal·lar
al seu pati principal aquest estiu.
Aquesta va ser una de les propostes
guanyadores del procés de pressupost participatiu de l’any passat i un
dels darrers treballs d’arranjament
de les escoles del municipi realitzats
durant les vacances.

El Consistori

Increment zero d’impostos i taxes. Ordenances fiscals congelades el 2019
Mantenir els barems de les taxes i impostos municipals, era un dels compromisos electorals del nostre grup polític en les darreres eleccions municipals.
En el plenari del mes d’octubre es debatran les ordenances fiscals per a l’exercici 2019 i al nostre grup seguim compromesos amb no incrementar ni impostos
ni taxes.
Aquesta mesura de no incrementar la pressió fiscal als garriguencs i garriguenques la podem dur a terme ja 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 menys de 30 dies garantint així que aquelles petites empreses o autònoms que presten serveis
puguin cobrar puntualment.
Com en els últims anys, mantenim la congelació de tots els impostos, taxes i preus públics que contemplen les ordenances fiscals municipals. Això vol dir que
no hi haurà increment de la fiscalitat dels cinc principals impostos municipals que gestionem (Impost de Béns Immobles (IBI), Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i Impost sobre el Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana (IVTNU), sent els que més afecten l’economia de la ciutadania i les empreses.
L’objectiu també és el de mantenir i, en aquells casos que es pugui, incrementar el catàleg de bonificacions fiscals. L’objectiu sempre ha estat el de mantenir
una política municipal progressiva que ajudi la ciutadania i les empreses de la Garriga a lluitar i conviure amb la situació econòmica que es viu aquests darrers
anys, sense que l´Ajuntament deixi de prestar tot els serveis en totes les seves àrees d’actuació i també perseguint altres objectius com ara el foment laboral
i empresarial amb bonificacions per nous autònoms i empreses, i d’altres aspectes que ja són importants, també el suport a famílies nombroses i monoparentals, persones jubilades o persones vídues, amb subvencions i bonificacions dels impostos i taxes, amb tarifació social a les escoles municipals, així com la
protecció del nostre entorn i el medi ambient amb bonificacions aplicables a vehicles més sostenibles, l’ús d’energies renovables, o bonificacions per l’ús de
la deixalleria.
Som davant el darrer exercici d’aquesta legislatura. Com a partit de govern encarem aquest final de mandat amb la mateixa sensibilitat envers les persones,
l’economia i el medi ambient al nostre poble. És un compromís ferm, un compromís que veurem recollit tant en les ordenances fiscals del 2019 com el pressupost municipal 2019 que presentarem a final d’aquest any.

Octubre
L’octubre tenia dues dates assenyalades: el 6 i el 15. Les havíem de recordar i commemorar perquè pertanyen a la nostra història recent. El 6 d’octubre de
1934 el govern de la Generalitat fou empresonat després que el seu president, Lluís Companys, proclamés l’Estat Català de la República Federal Espanyola,
i el 15 d’octubre de 1940 moria afusellat a Montjuïc després d’un consell de guerra sumaríssim sense garanties processals.
L’octubre és un mes tossut, com el poble català. I ha volgut tornar a ser protagonista de la nostra història. L’1 d’octubre vam demostrar la nostra voluntat decidida de posar a consideració de la ciutadania el futur del país. Vam convocar, vam preparar i vam defensar un referèndum democràtic on tothom va ser convidat
a participar. La resposta de l’estat va ser la que coneixem i això va provocar una altra resposta pacífica i democràtica concretada en l’aturada de país del 3
d’octubre. La repressió ha arribat a un extrem tan antidemocràtic i despòtic que ha tancat a la presó o ha forçat l’exili de dones i homes innocents i determinats.
Si l’octubre és tossut, nosaltres encara ho som més. A Esquerra sabem de què va la repressió: tenim la cúpula a la presó i a l’exili, tenim un munt de càrrecs
orgànics del partit imputats, acusats de suposades causes que no han comès. Però també estem convençuts que l’assoliment de l’objectiu no és una tasca
fàcil i que necessita la nostra persistència, i, més que mai, de la intel·ligència de tots plegats. L’octubre tossut ens ha de dur a fer més radical el nostre convenciment que hem de treballar per construir una majoria social molt més àmplia, que ens doni la força i ens doti encara de més raons.
Si l’1 d’octubre va representar una victòria democràtica front un estat autoritari i repressor, els octubres i la causa de Catalunya es poden convertir en les
causes per la llibertat i la democràcia al món.

La Neutralitat no existeix, #ElsCarrersTambéParlen
“Seguiremos defendiendo la neutralidad del espacio público en Cataluña”, és el mantra sobre l’espai públic com a espai neutral i imparcial que s’ha anat repetint últimament des dels partits constitucionalistes.
Per la seva mateixa definició l’espai públic no pot ser neutral. Ens ho deia en un article Manuel Delgado: «l’espai públic no existeix».
Sota el fals debat de la neutralitat trobem el relat per generar tensió i es dona corda als nuclis actius de l’extrema dreta, blanquejar-los i reduir-los a moviments
cívics ciutadans és greu i ha de tenir responsabilitats. És evident que hi ha la voluntat de generar un clima de tensió i atiar l’odi. Ho deia Valtònyc, «si no volen
llacets grocs que deixin anar els presos polítics». El que simbolitza el llaç groc és una demanda democràtica de bona part de la societat catalana, que aquest
consens aparegui en balcons, plens municipals, places i carrers no és res més que discrepància i solidaritat antirepressiva. En canvi, que una minoria pretengui rebentar-ho, és estratègia de tensió, i no és comparable.
La classe dominant no té llaços de cap color però s’expressa dia a dia amb total impunitat en els nostres carrers (la turistificació, la publicitat masclista, les
privatitzacions d’espais públics...). Gran part de la representació política s’omple la boca sobre la neutralitat per treure’n rèdit electoralista.
Davant d’això cal persistir i recordar que en el fals debat de la neutralitat hi ha molt més que picabaralles entre groguistes i tabarnians. No podem caure en
l’estratègia de la tensió, el debat real és el país que volem. Una societat que atia la violència i l’odi i deixa campar impunement l’extrema dreta o una societat
que vetlli per la justícia social i la igualtat. Per això, des de la CUP impulsem una campanya amb murals en l’espai públic per reivindicar la no neutralitat del
carrer amb murals sobre lluites socials per millorar les nostres vides. #LesParetsTambéParlen.
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El Consistori
La degradación de El Passeig
Podríamos estar mayormente de acuerdo en que El Passeig de la Garriga es la vía urbana más conocida y a su vez la más bonita de nuestro pueblo. El Passeig tiene 140 años de
historia. Durante todo este largo tiempo, quitando momentos muy puntuales, ha mantenido intacto el mismo nombre. La idiosincrasia de esta vía urbana ha merecido el respeto y
cuidado ya no solo de vecinos (sirva como ejemplo la dificultad de encontrar excrementos de perro no recogidos por su dueño a diferencia de otras muchas calles de La Garriga),
también de asociaciones, entidades y partidos políticos que se abstuvieron siempre de manchar la imagen inmaculada de este tramo en línea recta flanqueado de árboles y donde
se puede disfrutar de algunas de las joyas de la arquitectura modernista.
Todo esto era así hasta que entidades ligadas al independentismo, en especial el CDR local, han decidido apropiarse injustamente de El Passeig para que sea su escaparate de
vandalismo y desprecio hacia el patrimonio garriguense y hacia nuestras ordenanzas municipales. La belleza de El Passeig ha sido violentada por la proliferación de plásticos
amarillos en sus farolas, meses atrás otras partes del mobiliario habían sido ensuciadas con pegatinas de La Bordalla. Pero cuando parecía que no se podía ir más allá, el CDR de
la Garriga ha tapado las placas que dan nombre a El Passeig para poner unas con el falso nombre de “El Passeig del primer d’octubre”.
Desde C’s hemos exigido al Ayuntamiento mediante instancia y mediante ruego en el Pleno Municipal que de inmediato se restituyan las placas originales pues este acto incívico
del CDR atenta contra nuestras ordenanzas municipales por un lado y por el otro el cambio de nombre no ha sido aprobado nunca en el Pleno Municipal a instancia de la comisión
del nomenclátor. A la instancia no nos han contestado. En el momento que escribimos esto no se ha celebrado el Pleno de septiembre.
Que El Passeig haya perdido su pulcra y respetada imagen solo tiene una responsable y es aquella persona que permite, a sabiendas que suceden, todos estos desmanes: la
Sra. Alcaldesa Meritxell Budó. Su inacción y permisibilidad ante estos atropellos al civismo y al respeto a nuestros lugares emblemáticos a sabiendas que incumplen la normativa
municipal, la cual la Sra. Budó debe siempre salvaguardar, no deberíamos olvidarla aquellos ciudadanos a los que nos han robado el placer de disfrutar de un paseo por El Passeig
libre de “publicidad ideológica”. C’s siempre defenderá que La Garriga y sus calles son de todos y no solo de los independentistas.

Un nou curs polític: Parlem de pressupostos participatius
Arriba el setembre i com cada any iniciem un nou curs polític al nostre Ajuntament. Un nou curs que ve marcat per una data: 26 de maig de 2019, dia de les
eleccions municipals, on tots els garriguencs i garriguenques decidirem qui ens ha de governar en els pròxims anys.
Abans d’això i d’altres temes importants que el PSC posarem damunt de la taula en els pròxims mesos, ens trobem que l’equip de govern ha començat a parlar
dels pressupostos participatius del 2019.
En primer lloc ens hem de felicitar per una cosa: és la primera vegada que la xifra arribar fins els 200.000€, però tot i l’augment de partida, són realment uns
pressupostos participatius? Nosaltres creiem que no.
Com se sap, nosaltres des de sempre hem defensat un altre model de pressupostos participatius: creiem que crear una web i organitzar una jornada de participació no és donar-li les eines suficients a la gent per poder expressar i valorar la Garriga que volen per aquest 2019 però també pel seu futur immediat.
Creiem que triar sobre unes propostes tancades en una web no es pot considerar un gran procés participatiu, i als resultats del 2018 ens basem: 1.600 persones
van votar de 16.000.
No es pot menysprear la feina feta, però creiem que després d’uns anys d’aquest sistema hem de donar una passa més per demostrar que creiem realment en
la participació.
Nosaltres ho vam defensar al 2015 i ho tornarem a defensar al 2019: la Garriga necessita crear els Consells de Barri. Uns Consells de Barri que articulin les
propostes de tots els veïns i veïnes i les treballin d’una forma transversal, però real i coordinada.
Per nosaltres és una necessitat urgent que comencem a treballar en un nou model de pressupostos participatius, perquè, o comencem a donar de veritat la paraula als nostres veïns i veïnes en aquests òrgans de decisió, o correm el risc que l’actual model caigui en desús i perdi tota la seva legitimitat.
El PSC estem disposats a liderar aquest canvi, esperem que l’equip de govern actual ens doni l’oportunitat de fer-ho, i si no, que ens deixi treballar a l’oposició!

Un cop més,

Aquest passat mes de setembre ens ha tornat a deixar una Diada amb molt més d’un milió de catalans reclamant la llibertat del nostre poble. Catalans
que per sobre de tot cridaven INDEPENDÈNCIA. Ha tornat a quedar clar que ha de ser el poble el que lideri aquest camí, ara més que mai. Amb
algun partit, teòricament independentista, fent el ronso i més preocupat de possibles tripartits, amb alguns sectors de la societat més preocupats amb
la batalla dels llaços grocs que de la Independència, els catalans hem tornat a demostrar que seguim reclamant la llibertat de Catalunya. I ho fem
convençuts que la Independència de Catalunya ens durà a la llibertat dels presos polítics i dels refugiats, i no a l’inrevés. Ara mateix per manca de
voluntat o de capacitat, no hi ha cap polític o partit disposat a liderar aquest camí i en conseqüència hem de ser el poble qui el liderem un cop més. I
aquest cop haurem d’esforçar-nos en no deixar-nos enganyar un altre cop! Reaccions de la societat com quan vam protegir les urnes ara fa un any,
o l’Acampada per la Llibertat que ha impedit manifestacions feixistes davant les nostres institucions o la feina dels CDR’S ens demostren que només
el poble salva al poble, i aquest 11 de setembre de 2018 hem tornat a demostrar que el poble català serà qui aconseguirà la llibertat de Catalunya.
Aquest mes d’octubre es complirà un any de l’ofensa més gran que hem patit els catalans en els darrers anys, el govern espanyol ens va enviar les
seves tropes a atonyinar-nos i a demostrar-nos que mai ens deixaran ser lliures dins d’Espanya. Els catalans ni oblidarem ni perdonarem mai l’ofensa
i això ens ha fet més forts per liderar com a poble el camí cap a la nostra llibertat!

Urbanisme al servei de les persones
El Pla general d’Urbanisme de la Garriga vigent fou aprovat el 2001. El nostre grup municipal va ser l’únic que va votar en contra perquè érem
contraris al creixement urbanístic previst amb la requalificació d’espais rústics com Can Violí.
L’afany especulatiu per guanyar diners amb la construcció de nous habitatges va portar a ampliar el número de zones edificables. La crisi
econòmica amb la petada de la bombolla immobiliària va deixar sense urbanitzar els espais requalificats.
Ara l’equip de govern municipal ha endegat la revisió del Pla, per tant cal plantejar de nou aspectes urbanístics importants que segons el
nostre criteri s’han de fer des de l’interès de servei públic per contribuir al dret de l’habitatge i no pas per afany crematístic.
Si al 2001 demanàvem contenció i equilibri avui ho tornem a reclamar. Cal desqualificar Can Violí com espai edificable i que torni a ser rústic
i evitar que altres espais agraris forestals com la Serreta o ca l’Espargueró puguin ser requalificats.
Avui, com al 2001, aquests aspectes seran una línia vermella per nosaltres.
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l’Agenda
Fins al 7 d’octubre
a la Torre del Fanal
Exposició “Les raons de la cooperació”
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dimarts 2 d’octubre
cada dimarts de 16 a 17.30 h, Casal de Joves
Inici Taller de Break Dance, amb Emty. Obert
a tothom i gratuït
Organitza: Joves del Casal ”Shadow move”
cada dimarts de 17.30 a 18.30 h, al Casal de
Joves
Inici taller de rima i rap composició de
cançons, amb Lucas Vico (component del
grup “Statu Quoniam”). Obert a tothom i
gratuït
Organitza: Casal de Joves
cada dimarts de 18.30 a 20 h, Casal de Joves
Inici del Taller de producció i gravació
de cançons (rap, trap, soul, reggae...)
amb Mishii (component de grup “Damed
Squad”). Obert a tothom i gratuït
Organitza: Casal de Joves
a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga - El
Patronat
Conferència d’Ada Parellada: Malbaratament dels aliments
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast de la
FUMH

Dimecres 3 d’octubre
a les 7.45 h, des de l’estació de la Garriga
Etapa matinal Aiguafreda – La Garriga de
la Ruta La Tour de Carol – Pl Catalunya
Organitza: CEG
cada dimecres de 17.30 a 18.30 h, Casal
de Joves
Inici del taller de Beatmaking (producció
de bases) amb Marçal (productor rap,
trap…). Obert a tothom i gratuït
Organitza: Casal de joves
a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Story Time: Hora del Conte en anglès!
The Witch´s broomstick, a càrrec de
Cambridge School.
Organitza: Biblioteca Núria Albó
a les 19 h, a la sala de plens
Audiència pública casa Narcisa Freixas
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Del 3 al 24 d’octubre
A la Biblioteca Núria Albó
Exposició: “Pedrolo més enllà dels límits”. Amb motiu del Centenari del naixement de Manuel de Pedrolo
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dijous 4 d’octubre

Dijous 4 d’octubre

Dimecres 10 d’octubre

a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte especial Dia Mundial dels
Animals: Contes tradicionals d’animals, a
càrrec de Sofia Borja i Sílvia Soto.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 7 h, des de l’aparcament de la Sínia
Caminada matinal per Sora (Osona)
Organitza: CEG

a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
English at the library: conversa en
anglès. Xerrada: Carrie Fisher and being
a Hollywood Princess
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres 5 d’octubre
cada divendres de 17.30 a 18.30 h, al
Casal de Joves
Inici del taller de DJ’s. Obert a tothom i
gratuït
Organitza: Casal de joves i “BeatDowns”
de 17 a 20.30 h, al c/ sant Francesc, davant
del Casal de Joves
Festa Major del Casal de Joves.
Presentació dels serveis de joventut a joves
de 1r d’ESO
Organitza: Casal de joves i diferents grups
de joves

Del 5 al 7 d’octubre
Jornades Modernistes de la Garriga
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Centre
de Visitants

Dissabte 6 d’octubre
a les 12 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte: Contes per somiar, a
càrrec de Sara Genovart.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Diumenge 7 d’octubre
a les 6 h, des de l’aparcament de la Sínia
(sortida amb autocars)
1a etapa GR11 català: Cap de Creus –
Sant Pere de Roda
Organitza: CEG
a les 11.30 h, al Teatre de la Garriga – El
Patronat
Dàmaris Gelabert en concert
Organitza: Teatre de la Garriga – El Patronat

Dilluns 8 d’octubre
a les 18 h, a la Sala de plens
Presentació de la diagnosi del projecte
Arrela’t
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dimarts 9 d’octubre
a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga – El
Patronat
Conferència d’Àngel Castiñeira: El món
que vindrà. 6 transicions
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast de
la FUMH
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a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Club de lectura: Cicle “Manuel de
Pedrolo”. Llegirem Crucifeminació.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dijous 11 d’octubre
cada dijous de 17.30 a 18.30 h, Casal de Joves

Inici del taller de Teatre “Improvisació”.
Obert a tothom i gratuït
Organitza: Casal de joves
a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
ArqueoLab: de l’exploració al laboratori,
a càrrec d’Integraciència
Organitza: Xarxa de Biblioteques Municipals

10, 17 i 24 d’octubre
a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga – El
Patronat
Taller participatiu per treballar assertivament normes i límits cap als fills i filles
Organitza: Àrea de Joventut Ajuntament de
la Garriga i Pla C17

Del 12 al 14 d’octubre
Silenci. Festival de Música en Espais
Singulars
Organitza: Fourni Produccions i Aj. de la Garriga

Jornades Europees del Patrimoni
Dissabte 13. A les 17 h, des de l’aparcament
dels Pinetons. Visita guiada: “La Garriga
de fa 300 anys”.
Informació: info@visitalagarriga.cat
Diumenge 14. A les 11 h, des del Centre
de Visitants. Visita guiada: “La Garriga
Secreta”
nformació: info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

Diumenge 14 d’octubre
a les 13.30 h, al restaurant La Cabaña
2n Dinar de la Gent Gran
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dimarts 16 d’octubre
a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga – El
Patronat
Conferència de Bruno Pérez Juncà: La ciberseguretat. Una amenaça real i actual
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast de
la FUMH

Dimecres 17 d’octubre
a les 8 h, des de l’estació de la Garriga
Etapa matinal la Garriga - Granollers de
la Ruta La Tour de Carol – Pl. Catalunya
Organitza: CEG
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Dijous 18 d’octubre
a les 18h, a la Biblioteca Núria Albó
BiblioLab: ciència en stop motion, a
càrrec de La Mandarina de Newton
Organitza: Xarxa de Biblioteques Municipals

Divendres 19 d’octubre
a les 19.30 h, a la Torre del Fanal
Inauguració de l’exposició amb vernissatge del pintor A. Poblet. Fins el 8 de
novembre: de dilluns a divendres de 17 a 20
h i dimarts d’11 a 13 h.
Organitza: Neus i Montserrat Mesas
a les 20 h, a la Biblioteca Núria Albó
Presentació del llibre: La casa de la
mimosa, de Teresa Rabal Verdaguer
(Pagès Editors). Presentació a càrrec de
Jordi Costa, llibreter.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dissabte 20 d’octubre
tot el dia, a la Torre del Fanal
VII Mercat de 2a mà. Dinar i activitats diverses
Organitza: la Torre del Fanal
de 9 a 14 h, a la plaça Can Dachs
Diada del càncer de mama: taula informativa
Organitza: voluntàries Oncovallès la Garriga

a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
BiblioLab: Saps desencriptar el
missatge?, a càrrec d’Explorium
Organitza: Xarxa de Biblioteques Municipals
a les 19 h, a la Sala de Plens
Ple municipal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dijous 25 d’octubre
a les 20 h, a la Biblioteca Núria Albó
Presentació del “Calendari 2019 La
Garriga i el Montseny”
(4a edició). Autora: Elisenda Soler.
Presentació a càrrec de Fina Bernad.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres 26 d’octubre
a les 20 h, a la Sala Municipal d’Exposicions
Andreu Dameson
Inauguració de la 10a Mostra Internacional
d’Art Tèxtil – Paviments hidràulics i rajoles
de la Garriga. Fins al 18 de novembre (de
dijous a dissabte de 17 a 20 h i diumenges
d’11 a 14 h).
Organitza: Associació de Puntaires de la
Garriga

a les 8 h, a la plaça Mossèn Jaume Oliveras
Diada social: caminada, esmorzar, concert folk i activitats. Organitza: CEG

a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga –
El Patronat
Conferència de Josep Vidal Tort: L’homosexualitat i la història
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast de
la FUMH

Dimecres 24 d’octubre
a les 6 h, des de l’aparcament de la Sínia
Excursió a Peramola. Organitza: CEG

Dilluns 29 d’octubre
a les 19 h, a la Biblioteca Núria Albó
Llegim el teatre – Club de lectura: Els
jocs florals de Canprosa, de Santiago
Rusiñol. Places limitades. Més informació,
a la biblioteca.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dimecres 31 d’octubre

a les 9.30 h, a la plaça del Silenci
Caminada popular per la salut mental. Pel
passeig de la Garriga. Botifarrada popular i
música en directe. Preu de l’esmorzar: 5 €
Organitza: Associació El Far

Dimarts 23 d’octubre

a les 17 h, al Teatre de la Garriga - El
Patronat
Festival benèfic El Far: Festival de música,
poesia i màgia. Preu de l’entrada: 8 €
Organitza: Associació El Far

a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga – El
Patronat
Conferència de Joan Seoane: La lluita
contra el càncer. Com vèncer un enemic
heterogeni, canviant i parcialment desconegut
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast de
la FUMH

Diumenge 21 d’octubre

a les 17.30 h, al Teatre de la Garriga
Orquestra de Cambra de l’Empordà –
Concerto a Tempo d’Umore
Organitza: Teatre de la Garriga – El Patronat

a les 17 h, des del Centre de Visitants
Activitat familiar: “Abracadabra pota de
cabra... la Garriga amagada!”.
Informació: info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

Dimarts 30 d’octubre

de 9 a 21 h, a la plaça Can Dachs i al c/. Centre
Fira Alternativa
Organitza: Art-Aliment10 i Regidoria de
Comerç i Emprenedoria

a les 11 h, a la Fundació Maurí
Doble inauguració exposició pintures de
Francesc Todó i cercavila musical
Organitza: Fundació Maurí i Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella

a les 12 h, a la casa de les Òlibes
(c/ Ametlla, 20)
Monòleg
“Pompeu
Fabra,
jugada
mestra!”, amb Òscar Intente
Organitza: Òmnium Cultural, Ajuntament de
la Garriga i Oficina de Català

a les 7.45 h, des de l’estació de la Garriga
Etapa matinal Granollers – Parets de la
Ruta La Tour de Carol – Pl. Catalunya
Organitza: CEG

Dissabte 27 d’octubre
a les 10.30 h, a l’avinguda Mil·lenari de
Catalunya cantonada c. Jacint Verdaguer
Tast de la Mitja
Organitza: Associació Esportiva La Mitja
a partir de les 20 h, a Can Mora
XVI Edició del Túnel del Terror. Inscripcions
dues setmanes abans al Casal de Joves de
la Garriga
Organitza: Casal de joves i “Creatures of de
Night”

a les 19.30 h, a la plaça de l’Església
Castanyada popular
Organitza: CEG
a les 22 i a les 00 h, a Can Ramos
REMORS... Circuit teatral. També el dia
3 de novembre, a les 18 i a les 20 h. Cal
reservar entrada a circuitteatral@gmail.com
indicant dia i hora
Organitza: Companyia de teatre Frec a frec

Diumenge 28 d’octubre
a les 7 h, des de l’aparcament de la Sínia
Sortida Som-hi, som-hi: Etapa 22 del
GR92: Garraf – Vilanova i la Geltrú
Organitza: CEG
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Jordi Musquera i Oriol Roca, socis de Fourni Produccions

Organitzen Silenci. Festival de Música en Espais Singulars, que programa concerts en espais de valor patrimonial

“El nostre propòsit és generar tafaneria i un esperit de curiositat”
Jordi Musquera és llicenciat en Belles Arts i dissenyador
gràfic i ha treballat en el món de la promoció musical
des de principis del 2000. Oriol Roca és llicenciat en
Dret i va estudiar al Conservatori Municipal de Música
de Rubí. Ha treballat com a agent de premsa, assessor, representant i productor de diversos grups i festivals
de música i audiovisuals. Tots dos són socis de Fourni
Produccions, empresa dedicada a la representació d’artistes i la producció d’esdeveniments i gires, així com al
disseny i gestió web. Han organitzat Silenci. Festival de
Música en Espais Singulars amb la intenció de sumar
els valors de la música, l’arquitectura i la proximitat amb
el públic. Per això programen una sèrie de concerts de
petit format, en espais íntims i amb valor patrimonial i
històric. Hi sonaran noms com els de David Verdaguer i
Marc Parrot.

Silenci. Un nom molt lligat a la Garriga i alhora molt curiós per un festival de música. Per què el vau triar?
El festival es podria dir Música de les Cases, Saligarda, Garric o molts altres noms. Es diu Silenci perquè és una plaça de
la Garriga, perquè la ràdio de la Garriga se’n diu, perquè els
silencis en la música són importants i criden l’atenció. Gestionar els silencis és un art.
Com sorgeix la iniciativa de fer aquest festival?
Des de fa temps treballem arreu del món programant música,
venent artistes i teníem sempre l’espina clavada de no fer
res a casa nostra, la Garriga. Vam presentar el projecte d’un
Festival de Música en espais singulars a la regidoria de cultura, vam parlar amb les cases i amb tots els col·laboradors:
tothom s’ha bolcat en el projecte. Ens sentim molt entusiasmats de poder presentar la primera edició d’aquest festival de
proximitat amb el públic i que combina arquitectura, música i
maridatge amb cerveses artesanes i cava.
Porteu els concerts a llocs singulars, amb valor patrimonial i històric de la Garriga. És el primer cop que es fa una
cosa així?
No, en diversos llocs del món es fan iniciatives similars. A
Barcelona es fa un maridatge entre música i arquitectura, a la
Casa de la Pedrera s’hi fan actuacions durant el mes de juliol,
a Vic s’hi fa el cicle El So de les Cases. Creiem que la Garriga
té un patrimoni arquitectònic tan o més interessant que el dels
projectes esmentats.
Les actuacions es fan en espais que no es visiten habitualment. Volíeu donar aquest valor afegit als concerts?
Sí. Creiem que la música pot convidar a descobrir l’arquitectura i que l’arquitectura pot convidar a descobrir la música. El
nostre propòsit és generar tafaneria i un esperit de curiositat.
Els espais tenen un aforament reduït, en alguns casos
per una trentena de persones. Les actuacions en espais
així creen un clima diferent?
Efectivament. Creen un clima de molta proximitat entre el pú-

blic i les propostes musicals que s’hi presenten. Els grans
desplegaments de llums i so són impossibles. D’aquesta manera les propostes són més despullades, sinceres i directes.
El cartell d’artistes és força eclèctic. Què trobarà la gent
que vulgui venir a veure algun concert?
Hem fet una graella de programació amb la qual, si algú és
prou inquiet, pugui assistir a totes les propostes presentades
(excepte les dues que són reservades per a interns i familiars
de l’Asil Hospital o del Centre d’Autisme). En aquest sentit
reivindiquem el dret de la gent gran o amb funcionalitat diversa a poder gaudir de la cultura.
Pel que fa a les actuacions a la venda oferim teatre musical
amb en David Verdaguer i l’Òscar Machencoses al cinema
Alhambra, un espectacle intel·ligent, amb ritme i carregat de
bones idees; amb la iurta Refugi d’en Marc Parrot; sons del
Brasil amb reflexió de Labaq a l’Ermita de Can Nualart; la
cançó d’autor d’en Borja i la Mireia a la Casa Edelweiss; la
música molt agradable i amb sons d’arrel de l’Àlex Serra al
menjador de la torre Domingo, o una proposta del que malanomenem música clàssica de la mà de la garriguenca Sara
Guri i d’en Santi Miron on ens fan viatjar a una tarda a Londres amb el fabulós duet de violes de gamba.
Espereu que el festival tingui continuïtat?
Sí i molta. Per a què així sigui ens cal la complicitat dels col·
laboradors, del públic i dels mitjans de comunicació.

Per a consultar la programació, preus i reserves,
es pot visitar el web www.silencilagarriga.cat
o les xarxes socials del festival: @FSilenci a Twitter i
@silencilagarriga a Facebook.

