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Combatre les plagues del horts amb depredadors naturals
El projecte Zero Biocides vol millorar la qualitat ambiental i la salut

a Garriga fa un pas més en el seu
projecte Zero Biocides i es converteix
en un municipi pioner en combatre les
plagues dels horts urbans amb depredadors naturals.
Aquesta nova fase va començar a principis d’estiu amb l’alliberament d’eriçons
i la instal·lació de nius d’ocells i xots als
horts de particulars del barri de Querol
del municipi. D’aquesta manera es vol
combatre les plagues d’insectes, cargols i llimacs, que afecten les collites,
sense l’ús de productes químics.
L’eriçó és un mamífer insectívor molt
efectiu per combatre plagues com les
de llimacs o cargols. Fins la segona meitat del segle XX vivia a aquests espais,
però l’ús de biocides havia provocat la
reducció de la seva població a tot Euro-

L

pa. El projecte aconsegueix la protecció
d’aquests animals i alhora el control biològic de les plagues.
Segons el personal expert de l’empresa
de gestió ambiental Biodiversitat.cat,
una parella d’eriçons poden menjar centenars de llimacs, cucs i cargols cada
setmana; una parella d’òlibes uns 2500
ratolins l’any; i les mallerengues carboneres uns 1500 insectes cada dia.
Aquesta lluita, que vol eliminar els
productes químics, permetrà restablir
l’equilibri natural dels ecosistemes del
municipi i afavorir el retorn d’òlibes, rèptils o la mostela, entre altres.
Properament, està previst alliberar també mussols comuns, una espècie gairebé extingida al territori que es menja els
ratolins, i també òlibes joves.

A partir d’aquest setembre, les persones
que gestionen els horts, tant d’autoconsum com per comercialitzar, rebran formació per transformar-se a la producció
ecològica i adaptar els horts a aquestes
espècies animals controladores de plagues.
Aquesta fase, a la qual s’han adherit el
100% de les persones productores del
Querol, segueix la mateixa ﬁlosoﬁa de
combatre plagues sense l’ús de productes químics que fa anys es porta a
terme des de l’Ajuntament de la Garriga
als espais de verd urbà (amb l’ús de marietes per controlar plagues de pugó, per
exemple).
El projecte Zero Biocides no només millora la qualitat ambiental de la Garriga
sinó també la salut de la seva població.

Opinió dels grups polítics
PDeCAT: Des del nostre grup municipal, el PDeCAT valorem molt positivament el fet de no utilitzar biocides per combatre les plagues dels
horts urbans. De fet, per això, ho recolzem i hem fet tots els esforços perquè hagi estat possible. A més estem contents que el barri de
Querol, territori rural per excel·lència del nostre municipi sigui pioner en provar-ho i experimenta-ho. Esperem que vagi endavant i aviat es
notin els resultats, sobretot en la producció agrària.
Acord: Volem mantenir l’entorn natural que tenim i l’aire que respirem ben saludables. Per això ja fa temps que no fem servir insecticides
ni productes tòxics per a tractar les plagues dels arbres dels carrers, dels jardins municipals i ﬁns i tot de les clavegueres. Ara, la campanya Zero Biocides l’ampliem a l’àmbit privat, on encara hi queda molt per fer. I comencem treballant amb els hortolans del poble, estem
convençuts que la campanya serà molt exitosa, tots volem productes de km 0 sans i saludables.
CUP: El Ple de febrer de 2017 com a CUP vam entrar una moció relacionada amb l’abandó del glifosat en la jardineria municipal pel
compliment de la normativa sobre biocides, cap a una jardineria ecològica. Ens alegrem de què, aquesta vegada, es vagin complint algun
dels seus acords amb aquesta praxi vinculada a l’eliminació dels productes químics per restablir l’equilibri natural dels ecosistemes del
municipi.
C’s: La naturaleza es sabia y crea procesos de equilibrio en nuestros ecosistemas que a menudo son perturbados por la acción humana.
Apostar por recuperarlos sin agentes químicos nos parece una medida sensata a la que evidentemente damos nuestro apoyo.
PSC: L’eliminació de productes químics dins de la nostra vida quotidiana sempre és una bona noticia. S’ha de trobar el control de la nostra
natura amb productes que no siguin elements tòxics per la nostra salut.
SI: Felicitem a l’equip de govern per la determinació en anar excloent els herbicides tòxics del nostre poble. És just dir-ho.
ICV: Cal utilitzar mesures de sostenibilitat ambiental que garanteixin la preservació del nostre paisatge natural. Totes les actuacions que
es facin en aquest sentit les considerem correctes per tal de gaudir i respectar els ecosistemes.
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Tallers i activitats per valorar el patrimoni
Oferta didàctica del Centre de Visitants

esponsables de l’empresa Antenquem, que gestiona el Centre de
Visitants, van presentar als centres educatius del municipi l’oferta de tallers i activitats educatives de cara al curs 20182019.
Amb l’objectiu que infants i adolescents
coneguin, aprenguin i valorin el patrimoni del seu entorn per estimar-lo i conservar-lo, es proposen diverses sortides i
tallers al voltant de La Garriga Natural i
Rural i La Garriga Cultural.
Treballar la qualitat de l’aigua a partir
de l’observació d’un insecte que viu al

R

riu Congost, conèixer el bosc del Malhivern a través d’un conte i investigar els
jaciments romans com ho fan les persones arqueòlogues són algunes de les
propostes que oferiran a l’alumnat de la
Garriga però també de tot Catalunya.
Les activitats vivencials pretenen ajudar a entendre i valorar el patrimoni. A
través d’aquesta proposta educativa heterogènia i provocadora es vol “despertar la curiositat i el treball en equip de
l’alumnat, facilitant les eines suﬁcients
perquè siguin capaços de crear els seus
propis judicis de valor”.

“Si ets menor, sense alcohol”
Campanya de sensibilització en comerços

Agència de Salut Pública i els
Mossos d’Esquadra promouen el
pla pilot “Si ets menor, sense alcohol”,
dirigit a comerços de proximitat que
venen begudes alcohòliques, per reforçar el coneixement de la normativa
sobre la venda d’aquests productes a
menors d’edat.

L’

En el desenvolupament de la campanya, desplegada al juliol, agents de
Mossos d’Esquadra van visitar comerços donant una sèrie de recomanacions per afrontar situacions en què una
persona menor d’edat vulgui comprar
una beguda alcohòlica. Així, es recordava als i les comerciants que poden
demanar el DNI sempre que tinguin
dubtes sobre l’edat de la clientela i que
es poden negar a vendre alcohol si la
persona no vol ensenyar el document
d’identitat.
També es van lliurar uns adhesius, un
pòster i uns fulletons de la campanya,
que contenen aquests consells, i es
va recordar als botiguers i botigueres
els riscos del consum d’alcohol entre
els menors (intoxicació, agressivitat,
assetjament masclista, conducció de
vehicles sota els efectes de l’alcohol,
relacions sexuals sense protecció...).
El projecte s’està duent a terme en els
cinc municipis que formen part del Pla
C17: la Garriga, l’Ametlla del Vallès,
Tagamanent, Figaró – Montmany i Les
Franqueses del Vallès.

Les escoles coneixen el comerç
L’ASIC, amb el suport de l’Ajuntament, organitza aquest setembre una
activitat adreçada a les escoles que
vol apropar el comerç als infants del
municipi. L’activitat preveu el treball a
les aules a partir de ﬁtxes que donen
a conèixer diferents aspectes del comerç i a partir de simulacions. També
es faran visites a comerços, on les
persones responsables explicaran a
l’alumnat la seva tasca. L’activitat acabarà amb l’exercici ﬁnal “Fira del petit
comerciant”, que es farà al mes de febrer, en el marc del Garrigangues.
Nous cursos de l’EME
L’Escola Municipal d’Educació ha programat nous cursos i tallers, amb inici
en els mesos de setembre, octubre i
novembre:
Anglès post-elementary A2 – continuació elementary: de setembre a juny,
dimecres de 12.15 h a 14.15 h
Anglès intermediate B1– continuació
pre-intermediate: de setembre a juny,
dilluns i dimecres de 9.15 h a 10.45 h
Grup de conversa i manteniment d’anglès intermediate B2+: de setembre a
juny, dilluns i dimecres de 10.45 h a
12.15 h
Anglès beginners – iniciació: de setembre a juny, dilluns de 12.15 h a
14.15 h
Prepara’t per a obtenir el certiﬁcat de
competències digitals Nivell bàsic:
d’octubre a maig, dijous de 10.30 h a
12.30 h
Cuina de temporada (tardor): del 4
d’octubre al 15 de novembre, dijous
de 19 h a 21 h
Cuina de festes: del 20 de novembre
a l’11 de desembre, dimarts i dijous de
19 h a 21 h
Treballs de ganxet i punt de mitja 1r nivell: del 8 d’octubre al 12 de novembre
i 2n nivell: del 19 de novembre al 14
de gener, dilluns de 17 h a 19 h
L’hort urbà ecològic: del 16 d’octubre al
20 de novembre, dimarts de 17 h a 19 h
Distensió i dinàmiques per alliberar l’estrès (mindfullness): del 9 d’octubre a l’11
de desembre, dimarts de 19 h a 21 h
Costura de supervivència: del 4 d’octubre al 20 de desembre, dijous de 17
h a 19 h
Les inscripcions es poden fer a partir
del 12 de setembre, a l’EME (c/ Negociant, 79), presencialment, de dilluns a
divendres de 9 a 14 h i dimarts i dimecres de 15 a 18 h.
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Joves de la Garriga es formen a l’estiu
Tallers intensius de premonitors i d’improteatre

urant el mes de juliol, diversos nois
i noies van participar en els cursos
intensius organitzats pel Casal de Joves
de la Garriga. D’una banda, en el curs de
premonitors i premonitores es van fer algunes classes teòriques i posteriorment,
els i les joves van poder realitzar pràctiques en casals d’estiu del municipi.
D’altra banda, també es va fer un curs
d’improvisació teatral, que va tenir lloc
els dimarts i dijous del mes de juliol al
Teatre de la Garriga – El Patronat. Un
total de 35 persones van participar en
aquesta formació, que va tenir com a
exercici ﬁnal una actuació en el marc de
la Festa Major de la Garriga, un espec-

D

tacle de teatre improvisat, basat en l’espontaneïtat i l’humor.
Cursos pel setembre
De cara al setembre, el Casal de Joves
ja ha programat nous cursos i tallers.
Així, es farà un nou curs de premonitors i premonitores (per a joves a partir
dels 15 anys i amb pràctiques al Casal
de Nadal) i un curs d’atenció al públic
en botigues (per a joves a partir dels 16
anys).
També es faran tallers de break dance,
rima i rap, DJ, gravació de cançons a
l’estudi, d’audiovisuals i d’improvisació
teatral.

Vols ser voluntari per fer reforç escolar?
Projecte de suport a alumnes d’ESO
a Torre del Fanal busca voluntaris
per formar part del projecte de classes de reforç que s’ofereix a alumnes
de 1r i 2n d’ESO dels Instituts Vil·la Romana i Manuel Blancafort. El projecte
s’adreça a aquells nois i noies que presenten diﬁcultats acadèmiques que no
poden ser ateses en l’entorn familiar i
té lloc mentre dura el curs escolar.
La Torre del Fanal ofereix un espai fora
de l’horari escolar, però complementari a l’institut, on es busca consolidar
aprenentatges i habilitats socials amb
la participació d’un equip de voluntaris.
Per rebre informació es pot trucar al
639114141 o bé enviar un correu electrònic a lagarriga@societatcivil.org.

L

Calendari escolar
El calendari pel curs escolar 2018/19
comprèn els festius locals aprovats
en el Ple del mes d’abril (10 de juny
i 3 d’agost de 2019) i els festius de
lliure disposició aprovats en el passat Consell Escolar Municipal del
mes de juny (divendres 2 de novembre de 2018, divendres 7 de desembre de 2018, dilluns 4 de febrer de
2019 i dilluns 4 de març de 2019).
Les classes comencen dimecres 12
de setembre de 2018 i acaben divendres 21 de juny de 2019. Podeu
consultar el calendari al web municipal www.lagarriga.cat.

Acabades les vacances per a molts,
és bo saber d’on venen algunes de
les paraules relacionades amb el
món laboral de les persones i amb
nosaltres mateixes.

TREBALL
És una paraula referida a la feina
que té una visió negativa, ja que
s’interpreta com una activitat obligatòria. La paraula treball ve del
llatí tripalium, és a dir tres pals i
era una tortura en la qual la persona quedava subjecta amb tres pals,
com un cep. Del concepte patir es
va passar al d’esforçar-se i ﬁnalment al de treballar.
JUBILACIÓ
En canvi el mot jubilació ve del
verb jubilare, que signiﬁca llançar
crits de gran goig i suposa deixar de
treballar per obligació, per tant és
una festa. Jubilar-se vol dir deixar
de tenir obligacions de persona que
participa en la creació de riquesa
d’un país.
PERSONA
Els actors del teatre antic feien servir màscares amb les quals, per una
banda, representaven la fesomia
d’un personatge, i per una altra,
aconseguien augmentar el volum
de la veu. Justament per aquesta
funció d’ampliﬁcació sonora eren
anomenades per-sonae, és a dir,
perquè soni força. Actualment hem
perdut aquest sentit acústic del mot
i ens hem quedat amb el signiﬁcat
de persona o ésser humà.
Paraules viatgeres, 2015 Jordi Esteban
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Música per a tota la família, al Teatre
La nova temporada inclou també màgia i drama

n espectacle còmic amb la música clàssica més reconeguda com a
banda sonora. És el Concerto a Tempo
d’Umore, la proposta que l’Orquestra de
Cambra de l’Empordà portarà aquest
octubre al Teatre de la Garriga – El Patronat. Serà el dia 21 a les 18 h i es viurà un concert per a tots els públics, que
combina el teatre de gest amb l’humor,
protagonitzat pels mateixos músics i el
director d’orquestra.
Abans, però, el cantautor Roger Mas
serà l’encarregat de donar el tret de sortida a la temporada amb Parnàs, un recital
en què combinarà cançons pròpies i poemes musicats d’autors com Miquel Martí
i Pol, Joan Maragall o Salvador Espriu.

U

La música per als més petits vindrà representada per Dàmaris Gelabert, que
repassarà els seus temes més populars
el 7 d’octubre a les 11.30 h.
Al novembre, Las XL pujaran a l’escenari
amb el seu espectacle-concert Abandónate mucho. Serà el dia 24 a les 20 h.
El dia 25, a les 17.30 h, serà el torn de
la màgia, amb Fascinatio, de Jordi Quimera.
Ja al desembre, a banda dels tradicionals
Pastorets, Xicu Masó es convertirà en El
metge de Lampedusa, el dia 1 a les 20
h. I el 20 de gener a les 11.30 h, Teatre
al detall presentarà L’endrapasomnis, un
espectacle familiar que combina actors,
música i titelles.

Diada de l’11 setembre a la Garriga
Els actes comencen el dia 10

n any més, la Garriga es prepara
per la celebració de la Diada de
Catalunya. Els actes començaran dilluns 10 de setembre a la tarda, amb
l’acte institucional que organitza l’Ajuntament a la plaça del Silenci.
A les 20 h, a la Pista 1, tindrà lloc
l’Aplec de la Sardana, que comptarà
amb la participació de les cobles Ciutat de Girona, Jovenívola de Sabadell

U

i Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. Es
farà també l’homenatge a la senyera,
una botifarrada i un concurs de colles
improvisades.
Per la Diada de l’11 de setembre, es
farà la tradicional Pujada al Turó de la
Bandera. La sortida tindrà lloc a les 9 h
des de la Pista 1. I al vespre, a les 21 h,
a la plaça de l’Església, hi haurà havaneres amb Els Pescadors de l’Escala.
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Preparant les Jornades Modernistes
La Garriga prepara una nova edició
de les Jornades Modernistes, que
enguany tindran lloc del 5 al 7 d’octubre. Durant aquells dies, es programen visites guiades, concerts, actuacions teatrals, tallers, conferències
i la desﬁlada de moda modernista,
entre altres activitats. També hi haurà un espai modernista i termal a la
plaça Can Dachs i al carrer Centre,
on els visitants es podran traslladar
a principis del segle XX.
Durant les jornades, a més, es presentarà la publicació Guia del Modernisme d’Estiueig a la Garriga, un
recull de les cases d’estiueig modernistes i noucentistes del municipi,
amb nombroses fotograﬁes.
Nova senyalització a Can Dachs

La plaça de Can Dachs compta, des
de l’inici del mes de juliol, amb un
renovat element de senyalització.
Es tracta d’un plafó informatiu, on
es relata breument la història de la
plaça i de la masia que ocupava l’espai i que ara li dóna nom. El text va
acompanyat de diverses fotograﬁes
antigues.
Curs d’Interpretació del Patrimoni
L’Ajuntament i el Centre de Visitants
organitzen un nou curs d’Interpretació del Patrimoni. Sota el títol “Com
dinamitzar activitats turístiques des
d’una visió interpretativa i creativa”,
té per objectiu establir una connexió
entre turisme, Interpretació del Patrimoni (IP) i creativitat.
El curs es dirigeix a guies, educadors
i educadores, monitors i monitores,
responsables de museus i d’oﬁcines
d’informació i turisme i agents de
desenvolupament local, entre altres.
Anirà a càrrec de Maria Elvira Lezcano González, professora de Turisme
a la Universitat d’A Coruña i experta
en IP, i s’impartirà els dies 21, 22 i
23 de novembre a Can Raspall. Les
inscripcions s’obriran el 8 d’octubre.
Més informació: patrimoni@ajlagarriga.cat i al telèfon 938605050.

Notícies

La Botiga al Carrer fa 12 anys

Ruta del vi a la Garriga

Més de 50 establiments se sumen a la jornada

iumenge 2 de setembre, se celebra
la 12a edició de la Botiga al Carrer,
que enguany compta amb la participació de més de 50 establiments comercials i de serveis professionals de la
Garriga.
Organitzada per l’ASIC, es desenvoluparà en els carrers Banys i Centre i,
a banda de conèixer l’oferta del teixit
comercial del municipi, permetrà bene-

D

ﬁciar-se de descomptes i promocions
especials. A més, hi haurà espectacles
diversos, com actuacions de les escoles de dansa, de música o d’idiomes, i
animacions per a nenes i nens.
Com a entitat convidada, hi haurà la
Fundació Noelia, que té per objectiu la
recaptació de fons per la investigació de
la Distròﬁa Muscular Congènita per Dèﬁcit de Col·lagen (DMC).

El casal d’Interdansa neteja el bosc
Jornada de recollida de deixalles

enes i nens del casal d’estiu de
l’escola Interdansa van participar
a ﬁnals de juliol en una jornada de neteja del bosc del Malhivern, a tocar de
la Vil·la Romana de Can Terrers.
Un total de 58 nenes i nens d’entre 3
i 12 anys i 8 monitors van estar passejant pel bosc i recollint totes les deixalles que van anar trobant: plàstic,

N

papers, envasos, restes de runa… Un
cop recollits els residus, els van classiﬁcar en diferents bosses, per tal de ser
tractats o reciclats com pertoca.
Abans, la regidora de Medi Ambient de
l’Ajuntament de la Garriga, Neus Marrodan, va explicar als infants on i com
han de llençar les escombraries i què
cal fer si es troben deixalles fora del
seu lloc o si es volen llençar trastos.
La iniciativa va sorgir de la mateixa escola, que va voler cooperar així amb
el poble i l’ecologia. Enguany, el casal
d’estiu d’Interdansa va tenir per objectiu “aportar a l’alumnat els valors de reduir, reutilitzar i reciclar”, segons Oriol
Bassols, monitor de l’escola i impulsor
de la iniciativa.
La regidora també va recordar la necessitat d’aquestes jornades de neteja, que al municipi es fan periòdicament, i va destacar la importància de
transmetre als més petits el missatge
de no llençar escombraries al bosc.
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L’Associació Agrària la Garriga organitza el 9 de setembre la Ruta del Vi,
emmarcada en les Caminades pel
Món Rural de la Garriga. Passarà pel
sector de Llevant, per zones on antigament hi havia vinyes plantades,
ﬁns arribar a Samalús.
La sortida serà a les 8.30 h, des de
la plaça del Silenci i acabarà a Can
Marquès. Serà una caminada de
10,4 quilòmetres, amb poc desnivell i
de diﬁcultat fàcil. Informació i inscripcions a associacioagrarialg@gmail.
com.
Nova associació meteorològica
A principis de l’estiu es va constituir
l’Associació Meteorològica de l’Alt
Congost - Meteo Saligarda, una entitat formada per amants de la meteorologia de la Garriga i l’entorn.
Compta amb una desena de socis,
entre els quals es troben els dos homes del temps de Ràdio Silenci, que
han tirat endavant el projecte: Agustí
de Ferrater i Martí Oliveras, president de l’associació. L’associació
compta amb socis de diversos municipis, com Sant Feliu de Codines,
el Figaró, Aiguafreda o l’Ametlla del
Vallès.
L’objectiu és estudiar i divulgar la climatologia de l’Alt Congost i la Garriga i explicar la natura que sorgeix
arrel d’aquesta meteorologia.
Bicicletada popular

Amb motiu de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, s’organitza de nou la bicicletada popular.
Serà diumenge 23 de setembre i
sortirà a les 11 h del passeig del Dr.
Vich. A les 12 h, es preveu l’arribada al parc dels Pinetons, on hi haurà
un piscolabis i animació infantil amb
l’espectacle Festa, quina festa!, de la
companyia Jomeloguisojomelo.com.

Notícies

Una Festa Major per recordar
Centenars de garriguencs i garriguenques es bolquen amb la celebració
n any més, la Garriga es va bolcar
amb la seva Festa Major. Entre
els dies 2 i 5 d’agost, els garriguencs
i garriguenques van sortir al carrer a
gaudir del centenar d’activitats programades com concerts, correfocs,
sopars populars, jocs, atraccions, espectacles...
El tret de sortida el van donar en Peyu,
amb el pregó, i el correfoc de la Infantil del Front Diabòlic, que obria per primer cop la Festa Major. Txarango, cap

U

de cartell de la festa, va omplir l’Espai
Nits de la Doma. Divendres de Festa
Major no van faltar el tradicional sopar
i la música. Dissabte va ser el torn de
l’esport, amb la Bicicletada i la Cursa
Popular. Pep Plaza va pujar a l’escenari del Teatre i a la nit, les havaneres
ens van transportar als ports catalans.
El passeig es va tornar a omplir durant aquests dies d’activitats familiars
i pels més menuts, i l’aigua i el fang
van ser de nou protagonistes amb els
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inﬂables refrescants, el tobogan d’aigua, el futbol fang i l’Esgarrinxada.
Diumenge, tampoc va faltar l’escalada
al campanar. El punt ﬁnal de la festa el
va posar el Piromusical.
Un dels actes previs, a més, va ser el
lliurament dels premis de la Ruta del
Pintxo, que enguany va comptar amb
la participació de 43 establiments i un
total de 59.000 pintxos venuts. El guanyador va ser El Kofta del Cafè, del
Cafè del Casino.
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Notícies

Estrena de la Saligarda
na setmana abans, la Saligarda es
va estrenar a la Garriga amb gran
èxit de públic. Persones de totes les
edats van participar a la trentena d’activitats programades, que anaven des
de tallers infantils, concerts i dinars
populars ﬁns a gimcanes, concursos i
cercaviles.
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Notícies

S’organitza el taller Top 10!
Es decidiran les propostes finalistes
l dissabte dia 22 de setembre a les
10 h a la Torre del Fanal es durà a
terme el taller participatiu Top 10! per
decidir els 10 projectes que passaran a
la fase de votació ﬁnal del Pressupost
Participatiu 2019 de la Garriga.
La tria es farà en base a les propostes que complien tots els requisits establerts. Tot i així, totes les propostes
rebudes, tant les acceptades, com les
descartades, es poden consultar al web
del Pressupost Participatiu
pressupostparticipatiu.lagarriga.cat.
El taller vol ser una oportunitat per treballar pel poble en un ambient distès i
per conèixer gent nova, per això s’ha
organitzat també un esmorzar. Les inscripcions es poden fer a través del correu participacio@ajlagarriga.cat.

E

S’incorpora el nou personal dels POM
Són 13 persones amb perfils molt variats
n total de 13 persones van començar a treballar aquest juliol en
diverses especialitats dins de l’Ajuntament, a través dels Plans d’Ocupació Municipal 2018. A més, a quatre
treballadors més se’ls ha prorrogat el
contracte que havien signat a principis
d’any per sis mesos.
Pel que fa a les noves incorporacions, els perﬁls triats són molt variats
i inclouen majors de 45 anys, joves,

U

nouvinguts i persones amb discapacitat. A més, en sectors tradicionalment
ocupats per homes, com la brigada
municipal, s’incorporen dones, i en el
sector de suport administratiu, tradicionalment femení, entra a treballar
un home. S’ha incorporat personal en
llocs de peons de la construcció i de
pintura, de neteja viària, de suport administratiu, de suport a consergeria i
d’agent cívic.
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Bones audiències de Ràdio Silenci
5.705 veïns de la Garriga van escoltar
Ràdio Silenci el passat mes de maig.
És a dir, que un de cada tres garriguencs (un 35,7% del total) segueix
regularment l’emissora municipal de
la Garriga, segons l’estudi d’audiència fet per l’empresa Infortécnica.
L’enquesta, realitzada a 324 persones majors de 15 anys, detalla que
aquests gairebé 6.000 oients van
seguir l’emissora durant 39 minuts al
dia de mitjana. L’estudi també revela
que Ràdio Silenci és coneguda per
12.235 persones residents al municipi, un elevat 76,5% de la població.
L’emissora té un 15,3 per cent de
quota d’audiència entre totes les ràdios que es poden escoltar al municipi.
300.000 visites al web municipal
El web municipal www.lagarriga.cat
va rebre, durant els anys 2016 i 2017,
un total de 310.189 visites. En els
mesos de juliol, es van produir dos
pics de més de 25.000 visites, coincidint amb els dies de celebració de
la Festa Major.
La primera pàgina a la qual accedeixen els usuaris és la home de la web
municipal, és a dir, la pàgina principal, i hi entren sobretot a través de
cercadors.
El 80% del consum de la web es concentra en les pàgines home, Serveis
i tràmits, Informació oﬁcial, Ajuntament, Guia del municipi, Notícies i
Agenda. A l’estiu, l’apartat Fires i
Festes també rep moltes visites.
Emocions per emprendre
Els dies 25 i 27 de setembre el Servei d’emprenedoria organitza el taller “Emocions per emprendre”. En
aquest taller es treballaran les bases
de la intel·ligència emocional amb
l’objectiu de dotar les persones emprenedores de recursos per poder
gestionar d’una manera òptima les
diferents situacions que es trobaran
durant el desenvolupament de les
seves idees. Conèixer les emocions
bàsiques i aprendre a identiﬁcar-les
són dos dels objectius d’aquestes
sessions. Es treballarà la gestió de
les emocions en funció dels objectius
de cada persona i es realitzarà un
pla d’acció personalitzat que es durà
a terme durant les dues sessions.
També es desenvoluparan eines com
l’autogestió.

Notícies

Les escoles, a punt pel nou curs

Millores en parcs infantils

S’han executat obres de millora i manteniment

Aquest mes de setembre s’han de
realitzar algunes de les actuacions
de millora de parcs infantils del municipi que sorgeixen d’una de les propostes guanyadores del Pressupost
Participatiu. En concret, se substituiran els jocs dels parcs de la plaça del
Silenci i de la plaça de les Nines.
Xarxa de calor a Can Noguera

urant les vacances d’estiu, s’han
executat a les escoles de la Garriga
diverses actuacions de millora d’espais,
manteniment i substitució de mobiliari.
A l’escola Puiggraciós, s’ha pavimentat
la pista inferior i s’han ombrejat tant la
inferior com la superior. Aquesta va ser
una proposta guanyadora del Pressupost Participatiu 2018.
A l’escola Giroi, s’han pintat diversos
espais com aules, passadissos i la biblioteca, i també s’han canviat mampares
i portes de lavabos. A més, s’ha fet una
nova distribució del pati, adequant-lo a
les necessitats d’esbarjo de l’alumnat.
Aquesta darrera actuació també és una

D

de les propostes guanyadores del Pressupost Participatiu.
Pel que fa a l’escola Tagamanent, s’ha
reparat la claraboia i s’han reformat els
lavabos i al setembre se substituirà la
fusteria d’alumini de les ﬁnestres.
Finalment, a l’escola Els Pinetons, s’ha
pintat i s’han afegit ombrejats.
La inversió destinada a aquestes obres
és de 82.000€ per les actuacions previstes en el pressupost municipal, i
45.000 € per les actuacions sorgides
del Pressupost Participatiu pel 2018.
Es preveu que a l’inici del curs escolar
2018-19 s’hagin acabat gairebé tots els
treballs.

Asfaltat i millora de l’accessibilitat
Actuacions en diversos carrers i voreres
Ajuntament preveu reasfaltar
diversos carrers de la Garriga
aquesta tardor. Serà una vintena de
carrers, amb una superfície de més de
27.000 metres quadrats. Els treballs
suposaran una inversió de gairebé
450.000 euros. L’objectiu és millorar
diversos carrers del municipi que presenten un deteriorament del ferm. La
previsió és que les obres s’executin en
el mes de novembre.
En paral·lel, també es realitzaran treballs de millora de l’accessibilitat en
voreres i passos de vianants. En concret, el projecte preveu la pavimentació d’alguns trams de carrer i la remodelació de diverses cruïlles seguint
criteris d’accessibilitat.

L’
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En el mes de setembre arrencaran
els treballs per a la instal·lació d’una
caldera de biomassa i una xarxa de
calor que servirà per climatitzar diversos ediﬁcis municipals a la zona esportiva de Can Noguera (el pavelló,
el camp de futbol i la piscina coberta). La instal·lació també servirà per
proveir-los d’aigua calenta i substituirà les calderes actuals de gas. Tot i
així, es mantindran les calderes de
gas que restin en bones condicions
com a suport al nou sistema.
Obres a Can Violí

Durant el mes de juliol es van fer
obres de millora al pavelló de Can Violí. Les actuacions, que es van allargar aproximadament un mes, van
consistir en la reforma dels vestuaris,
el canvi de sanitaris i de portes i el
repintat de les grades, entre altres.

El Consistori

Una efectiva gestió dels recursos econòmics i un control acurat de la despesa d’aquest equip de govern en aquesta legislatura ha permès generar un superàvit que es reinvertirà en tot un seguit d’inversions de les que podran gaudir tots els garriguencs i garriguenques. El pressupost 2018 ja inicialment destinava
gairebé 2 milions d’euros a inversions i amb la incorporació de romanents aquesta xifra s’aproxima als 4 milions d’euros. S’invertirà en tots els àmbits com
és a la via pública amb reasfaltats, amb un total de gairebé 30.000 metres, i accessibilitat en diversos carrers, en renovació i umbracles de parcs infantils i
ampliació dels carrils bici. El parc de bombers és ja una realitat i l’ascensor del pàrquing de la Sínia suposarà una gran millora en l’accessibilitat en aquest equipament municipal. En l’àmbit educatiu, es duran a terme tot un seguit d’actuacions de millora i manteniment en les diferents escoles i en esports la substitució
de la gespa del camp de futbol, el tancament de la pista polivalent de Can Illa, la millora de l’entorn de la pista nº1 , el circuit d’atletisme i el de Workout són
actuacions que donaran més qualitat al mapa d’instal·lacions esportives municipals. En cultura, l’espai polivalent de Can Luna ja en marxa, la reurbanització
de l’entorn de la Doma i importants millores en el Patronat són actuacions destacades. En medi ambient, la caldera de biomassa de la zona esportiva que
alimentarà aquestes instal·lacions suposarà importants estalvis en despesa energètica, la consolidació dels talussos del riu Congost del tram entre el pont de
Can Noguera i el de la Doma i la consolidació del mur del camí ﬂuvial de can Palau suposen actuacions que donaran qualitat i seguretat a aquestes zones del
riu. El casal de la gent gran recentment municipalitzat gaudirà d’importants reformes i l’arranjament del club social del Far de nova ubicació serà una realitat.

El circuit de la roba i la responsabilitat de l’administració
La roba és un article de primera necessitat. Segur que aquesta és una aﬁrmació amb què podríem estar d’acord. I per altra banda, des de l’administració, amb
governs progressistes i d’esquerres, tenim com a missió garantir la igualtat d’oportunitats als nostres ciutadans i ciutadanes. Per tant, cal que els garantim la
satisfacció de les primeres necessitats. És una equació ben senzilla. La roba també és un article que genera preocupació pel seu impacte mediambiental. Al
llarg dels anys ha anat augmentant la consciència que cal reduir, reutilitzar i reciclar (les tres erres) dins un model econòmic que no només no creï residus,
sinó que valori (reutilitzar) els ja existents per donar-los vida circular.
L’Ajuntament agafa el relleu del projecte del Rober. Fins ara Càritas l’havia dut a terme amb èxit. Un projecte que es basa en el foment de la donació de peces
de vestir que, sense tractament previ a causa d’estar en un bon estat d’ús, poden seguir desenvolupant la seva funció. En aquest procés intervenen, i són
peça clau, persones voluntàries que s’encarreguen de la recollida, la classiﬁcació i la distribució amb coordinació amb els serveis socials municipals. Es tracta
del circuit de la roba i la responsabilitat de l’administració de satisfer una necessitat i de donar una segona vida a peces que han estat rebutjades per diversos
motius. Una necessitat real de proveir-se de roba, un canvi de mentalitat cap a una creixent preocupació per l’impacte mediambiental dels residus i una mirada
solidària de la nostra petjada en la comunitat, han de fer-nos més dignes de l’espai i del temps que vivim. Contribuïm-hi amb el circuit de la nostra roba. Des
de l’ajuntament us anirem informant del desenvolupament del projecte i de la vostra necessària col·laboració.

Urgències a Can Luna
Al llarg d’aquesta legislatura hem constatat que el Govern municipal de la Garriga actua mogut més pels titulars que per la planiﬁcació acurada de les execucions previstes. En més d’una ocasió hem pogut observar rectiﬁcacions fruit de la pressió de l’oposició o del veïnat, o frenades en sec després d’anunciar
intervencions imminents.
Can Luna és una d’aquestes situacions paradigmàtiques. El 2013 descobríem que l’Ajuntament no coneixia l’estat de les instal·lacions malgrat que feia anys
que s’havia signat el conveni per a adquirir-les. Fins al 2016, és a dir, tres anys després, no arribàvem a les conclusions del procés participatiu de Can Luna,
un procés participatiu que va servir per a decidir els usos de la sala polivalent però que evitava parlar del model de gestió i, encara, havent de sentir com
l’alcaldessa culpava el procés participatiu del retard en l’inici de les obres.
Ara, al 2018, és a dir, passats dos anys més, Can Luna viu ﬁnalment les obres de reforma que, segons veiem puntualment en missatges a les xarxes socials,
avancen a bon ritme. I, malgrat els endarreriments, potser ara hem de dir que les coses van massa de pressa. Per què? Doncs perquè després d’anys esperant que les coses arrenquessin sembla que ara es vulgui córrer massa i tenir-ho a punt just abans de les eleccions del maig de l’any que ve. Com s’explica, si
no, que les obres hagin començat sense que les àrees del Consistori implicades en el projecte no hagin emès cap informe? En tot l’expedient del projecte de
Can Luna no hi ha informes tècnics ni de Participació, ni de Cultura, ni de Patrimoni... Ni tan sols d’Urbanisme o cap relacionat amb la inundabilitat de l’ediﬁci
que és a tocar del Congost. No els hi hem trobat perquè no hi són, i no hi són perquè no han estat encarregats. Ens sembla un fet greu pel qual demanarem
explicacions. Caldrà estar força al cas, doncs, que les urgències electoralistes no hipotequin actuacions tan importants per a la Garriga.
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El Consistori

La invisible promoció econòmica dels nostres polígons industrials
Amb el mes de setembre torna a poc a poc la rutina diària després del període de vacances per a aquells que evidentment hagin gaudit d’uns dies de descans.
Els que segueixen en permanent descans són els nostres polígons d’activitat econòmica en forma de: parcel·les sense construir, naus abandonades o sense activitat, deﬁcient accessibilitat,
manca de senyalització i seguretat, manca de ﬁbra òptica ... etc. En dinamitzar i promoure les nostres zones industrials el Govern del PDeCAT (o com es diguin d’ara endavant després de
la nova mutació dels que es van presentar a les Municipals de 2015 com Convergència i Unió) i Acord-ERC no ha fet gran cosa més enllà de propòsits de bones intencions sobre el paper
que ho aguanta tot.
Llavors no ens pot sorprendre les crues dades que ens ha mostrat un estudi de l’Observatori del Consell Comarcal, on diu que la Garriga és el municipi de la comarca on hi ha el major
nombre de solars industrials buits. Aquests solars buits representen el 27.31 % del total del Vallès Oriental, o sigui 1 de cada 4 solars buits de la comarca estan al nostre poble. A més a més
la Garriga ostenta un altre preocupant rècord: 147 ﬁnques buides, en situació d’inactivitat, el que ve a ser el 2.38% del total comarcal.
Tot plegat fa de la Garriga el municipi del Vallès Oriental amb major disponibilitat de solars industrials. Tanmateix, el que hauria de ser una oportunitat pel nostre municipi s’ha convertit en
la demostració palpable que des del Govern Municipal no s’han posat els ingredients perquè noves empreses ocupin aquests solars o les ﬁnques en desús (moltes d’elles abandonades
amb la crisi). No és un problema d’ara sinó que s’arrossega de fa anys. La Regidoria de Promoció Econòmica potser que substituís el terme promoció pel de calma. Que en el bagatge de
la regidoria que encapçala el Sr. Pubill només estigui la creació de l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials és ben poca cosa sota el nostre parer. Això sí, els hi dona
per fotos. Perquè fotos triomfalistes carregades de propaganda d’això el nostre Govern Municipal bé que les sap promocionar.
Des de Cs hem defensat en aquesta legislatura el nostre projecte perquè la Garriga deixi de ser una mena de poble dormitori que obliga a molts garriguencs a desplaçar-se diàriament per
temes laborals fora del nostre municipi. Les ajudes a la contractació o la posada en valor dels polígons d’activitat econòmica amb actuacions concretes han estat dos dels fronts que hem
obert amb el Govern Municipal amb la mà estesa per col·laborar-hi, però malauradament el Govern està més distret amb el Procés i en donar-li a Madrid la culpa de tots els mals garriguencs.
Des de Cs revertirem la situació.

Un nou curs polític apunt de començar!
Ens trobem a les portes d’un nou curs polític que es presenta “mogudet” a nivell municipal. Estem a les portes d’un nou curs que acabarà amb les properes eleccions municipals al maig del 2019. Unes eleccions municipals que obriran la porta a un nou govern el qual volem que sigui com a mínim més dialogant que l’actual.
En aquest nou curs polític ens trobarem amb dues situacions, les quals l’actual equip de govern podrà demostrar aquest canvi de tarannà que porta explicant en
les últimes setmanes: Les ordenances i els pressupostos municipals.
Des del nostre grup anirem amb la mateixa posició constructiva de sempre. Volem construir i volem aconseguir uns pressupostos que siguin millors per tots els
garriguencs i garriguenques i sota el nostre parer que siguin més representatius de tota la nostra ciutadania.
Partim d’un punt molt negatiu: L’autoritarisme i la falta de diàleg de l’actual equip de govern ha fet que els últims pressupostos municipals els hagin aprovat en
solitari, i sí, tenen majoria més que suﬁcient per fer-ho, però ells mateixos son conscients que son uns pressupostos poc treballats i poc debatuts amb l’oposició.
Quan parlem d’ordenances, el nostre posicionament és molt clar: No podem seguir amb les ordenances congelades, i no perquè vulguem augmentar la capacitat
de recaptar de l’Ajuntament, ni molt menys, sinó que ja tenim exemples del que passa per mantenir any rere any les ordenances congelades: augments massa
signiﬁcatius en el moment que s’han d’actualitzar. Seguim pensant que una política progressiva d’impostos i redistributiva és el millor format per aconseguir una
Garriga més equilibrada i solidària.
En deﬁnitiva, ha arribat l’hora de la veritat de l’actual govern: O demostren aquestes “noves formes de fer” o quedaran retractats davant de la oposició i de la
ciutadania d’aquestes formes de fer tan pròpies d’ells: el “ordeno i mano” al qual ens tenen acostumats seguirà present com a mínim ﬁns el mes de juny de l’any
vinent, per part nostra seguirem intentant-ho!

Corrandes de l’exili, Pere Quart

“A Catalunya deixí
el dia de ma partida
mitja vida condormida;
l’altra meitat vingué amb mi
per no deixar-me sens vida.
En ma terra del Vallès
tres turons fan una serra,
quatre pins un bosc espès,
cinc quarteres massa terra.
«Com el Vallès no hi ha res»”.

Habitatge per a tothom
Un dels grans reptes que tenim a la Garriga es l’accés universal a l’habitatge, sobretot per aquelles persones que, per alguna raó, disposen
de menys recursos. Ara que la construcció de nous habitatges es reactiva, tornem a veure grues a diversos indrets del municipi.
Els preus de compra són elevats, fet que fa impossible que els joves hi puguin accedir ja que solen tenir menys recursos i feines precàries.
Ara bé si l’habitatge de compra és problemàtic, encara ho és més el de lloguer, amb contractes onerosos i amb normes que no protegeixen
gens a les persones que volen llogar.
Es fa evident que calen noves lleis que fomentin l’habitatge social, en especial el de lloguer. També calen més recursos municipals per afavorir l’accés al lloguer amb mesures decidides que passen, tant per la construcció d’ediﬁcis plurifamiliars de caire social, com incentius a la
propietat perquè posin a disposició del mercat lloguers a baix preu.
Nosaltres seguirem pressionant des de l’oposició per aconseguir-ho.
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l’Agenda
Dissabte 1 de setembre

Dilluns 10 de setembre

Del 14 al 21 de setembre

a les 19 h, a l’Església de la Doma

a les 19 h, a la plaça del Silenci

Matins de 10 a 13 h, tardes (de dilluns a

Visita teatralitzada a la Doma “L’Arxiu de

Acte institucional amb motiu de la Diada

dijous, del 17 al 20 de setembre) de 16 a

Pedra”. Informació i preus: info@visitala-

de Catalunya

19.30 h. A l’Oﬁcina de Català (c. Negociant,

garriga.cat

Organitza: Ajuntament de la Garriga

79).

g
Organitza:
Centre de Visitants

Inscripcions als cursos Català. Inici dels
a les 20 h, a la Pista 1

cursos: 24 de setembre

62è Aplec de la Sardana

Organitza: Oﬁcina de Català de la Garriga

Organitza: Agrupació Sardanista la Garriga

Dimecres 19 de setembre
a les 6.45 h, des de l´estació de la Garriga
Etapa Centelles - Sant Martí de Centelles
(Ruta La Tour de Querol - Plaça Catalunya)
Organitza : CEG

Divendres 21 de setembre
de 16 a 21 h, al CAP
Donació de sang

Diumenge 2 de setembre

Organitza: Banc de sang

tot el dia

Dissabte 22 de setembre

Botiga al Carrer
Organitza: ASIC

a les 10 h, a la Torre del Fanal
Taller Top 10! de priorització del Pressu-

Dissabte 8 de setembre

post Participatiu
Organitza: Ajuntament de la Garriga

de 9 a 21 h, a la Plaça Can Dachs i al carrer
Centre
Fira Alternativa
Organitza: Art-Aliment10 i Regidoria de Co-

Dimarts 11 de setembre

merç i Emprenedoria
a les 9 h, a la Pista 1
a les 10 h, des de can Raspall
El Modernisme de la burgesia. Arquitec-

Pujada al Turó de la Bandera
Organitza: Amics de la Senyera

tura, aigües i jardins. Informació i preus:
info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

a les 21 h, a la plaça de l’Església
Havaneres amb Els Pescadors de l’Escala
Organitza: Junts per Catalunya

a les 12 h, al refugi de l’estació (darrera Estació de Renfe)

a les 19 h, al Teatre de la Garriga – El Pa-

Dimecres 12 de setembre

tronat

Visita guiada: Refugi antiaeri de l’estació

Hora i lloc de sortida a concretar segons

“Trampa mortal”, de Toc Toc Teatre Lau-

(nova museografia). IDIOMA: català. Pla-

climatologia

rona. Preu 8 €. Venda anticipada a Perru-

ces limitades. Informació i preus: info@

Caminada matinal Secció Caminants, ar-

queria Montse Vilaró i Escola de Música

visitalagarriga.cat

ribada a la Sínia

La Clau. Beneficis destinats a l’Associa-

Organitza: Centre de Visitants

Organitza: CEG

ció El Far
Organitza: Associació El Far

Diumenge 9 de setembre
a les 20.30 h, sortida des de Can Queló
a les 8.30 h, sortida Plaça del Silenci

Caminada nocturna amb sopar. Prèvia

Caminada pel món rural “Ruta del vi”

inscripció.

Organitza: Associació Agrària la Garriga

Organització i inscripcions: CEG
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l’Agenda
Diumenge 23 de setembre
a les 11 h, sortida des del passeig del Dr.
Vich.
Bicicletada popular amb motiu de la Setmana de la Mobilitat Sostenible. A les 12
h, arribada al Parc dels Pinetons, amb
piscolabis i animació infantil amb l’es-

a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Club de lectura: Cicle “Manuel de Pedrolo”. Llegirem Cendra per Martina. Sessió
moderada per Rosa Solé.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Divendres 28 de setembre

Diumenge 30 de setembre
a les 7 h, des de l´aparcament de la Sínia
Etapa 21 del GR 92: de Bruguers a Garraf.
Secció Som-hi Som-hi. Prèvia inscripció.
Organització i inscripcions: CEG
a les 10 h, des del Parc dels Pinetons (pàr-

pectacle “Festa, quina festa!”, de la Cia.

a les 8.30 h, al Passeig

quing al costat del Bar Aires de Lola)

Jomeloguisojomelo.com

Rally Clàssics la Garriga – Puigcerdà

Taller-sortida familiar (a partir de 4 anys):

Organitza: Ajuntament de la Garriga

Organitza: Classic Car Club La Garriga

“Benvinguda tardor!”. Places limitades. Informació i preus: info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants
a les 14 h, al Restaurant la Cabanya
Dinar de la Gent Gran
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 18 h, a la plaça Santa Isabel
V Festival Titelles al carrer: “Draps”, amb
La Guilla Teatre
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dimarts 25 i dijous 27 de setembre
de 9 a 12 h, a Can Raspall
Taller d’emprenedoria “Emocions per emprendre”
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dimecres 26 de setembre

Dissabte 29 de setembre

a les 7 h, des de l’aparcament de la Sínia

a les 20 h, al Teatre de la Garriga – El Pa-

Caminada pel riu Rialb. Destinació Baro-

tronat

nia de Rialb. Prèvia inscripció

Roger Mas presenta "Parnàs". Taller gra-

Organització i inscripcions: CEG

tuït per a infants del públic.
Organitza: Teatre de la Garriga – El Patronat

Del 5 al 7 d’octubre
Jornades Modernistes de la Garriga
Organitza: Ajuntament de La Garriga

a les 19 h, a la Sala de Plens
Ple municipal
Organitza: Ajuntament de la Garriga
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Jordi Sedó, escriptor i conferenciant
Ha publicat recentment la novel·la juvenil Els secrets del planeta Mots, per abordar de manera amena la gramàtica.

"L’ortografia no obeeix a cap lògica propera a l’experiència del jovent"
Jordi Sedó va començar a treballar com a guia turístic i
amb 25 anys ja parlava i escrivia sis idiomes. Posteriorment, cursà Magisteri i es llicencià en Filologia Catalana.
Va començar a exercir la docència a Suïssa i després
va continuar la seva tasca en diferents centres catalans, on també va fer de director. Actualment, jubilat de
la docència, continua la seva activitat com a escriptor i
conferenciant. Acaba de publicar Els secrets del planeta
Mots, una novel·la juvenil amb intenció didàctica on les
paraules són les protagonistes. Aquestes, agrupades
en tribus, viuen experiències i aventures a través de les
quals s’expliquen conceptes gramaticals de forma amena i original.

Com sorgeix la idea de fer una novel·la com Els secrets del
planeta Mots?
Vaig escriure Els secrets del planeta Mots fa uns vint-i-cinc anys,
pensant en nens dels 6è, 7è i 8è de llavors, després de constatar
que la gramàtica és una de les disciplines més avorrides per als
joves, però la remodelació dels trams educatius i la pràctica desaparició de la gramàtica a la primària em van obligar a adequar
la història i el nivell de llenguatge a un públic ja no tan jovenet
i trobar un il·lustrador que fos capaç de connectar amb la gent
d’ESO i batxillerat. Sortosament, el meu ﬁll Ferran, que és un artista, va acceptar l’encàrrec i ha fet unes il·lustracions precioses.
Quin objectiu busca?
Oferir un suport a l’ensenyament de la gramàtica a secundària
que la faci més amena i, alhora, treballar també l’enriquiment del
vocabulari i alguns valors.
Els secrets del planeta Mots explica una història fantàstica en
què les paraules, que són els personatges, viuen aventures en
un planeta llunyà amb la missió de facilitar la comunicació quan
els éssers humans apareguin a la Terra i això em dona l’ocasió d’explicar d’una manera amena els mecanismes bàsics de
la morfosintaxi.
De quina manera la seva proposta pot ajudar a l’aprenentatge de la llengua?
Crec, sobretot, que pot fer l’aprenentatge de la gramàtica molt
més competencial.
De tota manera, Els secrets del planeta Mots és una novel·la,
eh...? No és un tractat de gramàtica ni un manual. És una
novel·la que explica una història complexa amb intrigues
polítiques, aventures, misteri i tots els ingredients. I, encara que
passi per ser una novel·la juvenil, crec que un adult també pot
gaudir llegint-la.
Què és el més complicat de l’assignatura de llengua per
l’alumnat, segons la seva experiència?
Una és l’expressió i l’altra, l’ortograﬁa. Per a la primera, no tan
sols cal saber llengua. Cal tenir les idees clares, saber exactament què vols comunicar i, naturalment, trobar les paraules i el to
adequats per a fer-ho. I això és molt complicat d’ensenyar. L’ortograﬁa no obeeix a cap lògica que sigui propera a l’experiència
del jovent i la veu com una imposició absurda que complica la
llengua innecessàriament.

L’alumnat respon millor a l’aprenentatge amb eines com
aquesta novel·la?
Això espero! Aquesta és la intenció... Es tracta d’embolicar amb
paper de cel·lofana una cosa que no és gaire agradable –la gramàtica– perquè tingui un aspecte que la faci més passadora.
Per la seva experiència com a docent, com valora l’ensenyament de la llengua? Com ha evolucionat, l’alumnat?
Les matemàtiques són molt més agraïdes d’ensenyar que la llengua perquè les coses són el que són i prou. I quan expliques
un contingut i l’alumne l’entén, ja està. És com un clic. Quan es
produeix el clic, ja està. La llengua no té clics. Per molt bé que
sàpigues un contingut, sempre hi haurà tres mil excepcions que
venen a complicar-lo. I, pel que fa a l’expressió, per exemple,
per molt ben fet que estigui un text, mai no ens podem donar per
satisfets perquè sempre serà millorable.
Què ha de fer un mestre a classe per assegurar que l’alumnat s’interessi per l’estudi de la llengua?
No pretenc tenir cap fórmula màgica, però a mi m’han funcionat
una sèrie de coses. En primer lloc, procurar que la classe sigui
amena, si pot ser, posant-hi una mica de salsa, sentit de l’humor,
frescor, alegria... I, sobretot, que l’alumne produeixi, que treballi
molt i escolti poc, per tal que quan hagi d’escoltar, que també ho
haurà de fer, li puguis exigir el cent per cent d’atenció.
Després, hi ha una cosa molt important i és que el professor gaudeixi fent la classe de llengua. Si el professor mostra entusiasme,
l’alumne se sent més compromès.
Per últim, exigència i autoexigència. El professor ha de donar el
màxim d’ell mateix i també exigir el màxim dels alumnes. Això, els
alumnes ho agraeixen encara que sembli que no és així.
De quina manera podem fer que la llengua sigui vigent i gaudeixi de salut entre la gent jove?
El jovent aprèn per imitació. Per tant, hem d’oferir-los models.
Si el seu professorat, els mitjans de comunicació i els seus referents culturals són curosos amb la llengua tindrem una societat jove que serà curosa amb la llengua. Els secrets del planeta
Mots també treballa aquest valor. Però la societat adulta actual
va en direcció oposada i molt pocs troben important mantenir la
qualitat de la llengua. Valdria la pena que les autoritats educatives iniciessin una campanya seriosa als centres amb l’objectiu
de millorar el model de llengua d’alumnes i docents.

