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L’adolescència té la paraula

Es constitueix el primer Consell d’Adolescents de la Garriga

D

esprés d’una dècada d’existència del Consell d’Infants,
l’àrea d’Ensenyament ha volgut donar continuació al projecte amb nois i noies de més de 12 anys.
Per això, aquest desembre es constitueix el primer Consell
d’Adolescents de la Garriga, un òrgan de participació on jovent de 12 a 16 anys podrà exercir el seu dret a participar, a
expressar idees i pensaments i on podrà proposar accions
per a transformar el municipi.
El Consell d’Adolescents comença, en aquesta primera “edició”, amb alumnes de 1r i 2n d’ESO, i la intenció d’incorporar
cada any un curs més, fins a arribar a 4t d’ESO.
L’Institut Vil·la Romana i l’Institut Manuel Blancafort aporten
dos consellers o conselleres de 1r i dos més de 2n respectivament. I del Sant Lluís Gonçaga i de l’ISCAT en sortiran un
de 1r i un de 2n, de cada centre.
Amb la creació d’aquest òrgan, que es constituirà el dia 18 de
desembre, la Garriga es posiciona com un dels primers municipis amb comptar amb un Consell d’Adolescents. I és que

actualment, a Catalunya, del centenar de consells constituïts,
només un 12 % són d’adolescents.
Consell d’Infants
A principis del mes de novembre, es va constituir el 10è Consell d’Infants de la Garriga, un òrgan de participació plenament consolidat, on els nens i nenes fan sentir la seva veu sobre els temes del municipi que els interessen i els preocupen,
alhora que poden fer les seves propostes de millora.
El formen alumnat de 5è i 6è de les escoles Els Pinetons,
Sant Lluís Gonçaga, Tagamanent, Giroi, Puiggraciós i ISCAT
(que s’ha incorporat al projecte enguany).
Durant el curs 2017-18, els consellers i conselleres van organitzar la inauguració del Parc d’Aventures de Can Terrers,
van fer propostes d’activitats per la Festa Major i per millorar
el poble en general, van participar i avaluar l’activitat Desperta Holmes del Centre de Visitants i van participar en programes de Radio Silenci.

Opinió dels grups polítics
PDeCAT: Els joves i adolescents del nostre poble volen ser escoltats perquè tenen molt a dir i a aportar! Estem altament il·lusionats amb
aquest nou projecte que s’inicia des de l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de la Garriga. Amb ell, es crea un espai de diàleg on joves
i adolescents fan saber les seves opinions i participen activament del govern municipal des de la seva visió i opinió. Un projecte que pocs
pobles duen a terme, per tant pioner en molts aspectes. Benvingut a la Garriga, Consell d’Adolescents i felicitats Equip de Govern pel
projecte! Ara a FER FEINA!!!
Acord: El Consell d’Adolescents donarà continuitat a la tasca feta des del Consell d’Infants en tot allò relatiu a les visions i problemàtiques pròpies d’aquesta edat, sovint massa desatesa des de l’administració, o únicament focalitzada a polítiques destinades a l’oci.
Ampliar sectorialment els consells suposa tenir més eines per escoltar, decidir i fomentar la corresponsabilitat en l’àmbit de la participació
ciutadana.
CUP: Celebrem l’existència d’un nou consell sectorial que, en aquest cas, permet donar veu a joves del nostre municipi. Esperem que,
mica en mica, els espais de debat i foment de la participació es vagin generalitzant. Nosaltres seguirem reclamant la creació de més
consells, com els de barri, que a més tinguin capacitat d’incidència i decisió sobre les qüestions que els afecten.
C’s: Valorem positivament totes les eines de participació. El Consell d’Adolescents pensem que ha de ser un bon instrument que vehiculi
el jovent amb l’Ajuntament tal com passa a hores d’ara amb el Consell d’Infants. Benvinguda doncs aquesta iniciativa que esperem sigui
tan positiva com la mencionada dels infants.
PSC: El consell d’infants i adolescents és una eina molt important per fer-los partíceps de les decisions del municipi i escoltar la seva veu
i educar en la transformació del futur.
SI: Ens alegrem que La Garriga es doti d’un altre òrgan de Participació ciutadana. Després del Consell d’Infants i del d’Adolescents
només ens faltarà el de la Gent Gran.
ICV: El Consell d’Adolescents ens sembla una iniciativa boníssima, és important que existeixin espais on el jovent adolescent es pugui
expressar reivindicant necessitats o mancances o per donar la seva opinió en qüestions del municipi que a la fi és el lloc on “creixeran”
com a persones.
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Notícies

La Garriga es prepara pel Nadal

La Festa de la LLum, inici de la celebració

U

n any més, la Garriga dóna la
benvinguda al Nadal amb la Festa
de la Llum, dissabte 1 de desembre.
Enguany, com a novetat, la festa serà
itinerant, amb l’espectacle Sabor, que
recorrerà els carrers amb música i ball.
Després, a la façana de l’Ajuntament
es farà un espectacle de projecció
d’imatges, que donarà pas a l’encesa de
llums, a les 19.15 h. També hi haurà la
tradicional xocolatada i aquell mateix dia,
es faran tallers de construcció de tions.

El Parc de Jocs de Nadal
es trasllada aquest any
a la plaça de l’Església,
que s’omplirà d’atraccions, tallers i inflables, del
10 al 31 de desembre. A
més, el trenet de Nadal,
que col·labora amb la
Marató de TV3, tornarà a
recórrer els carrers de la
Garriga.
Durant el mes de desembre, s’organitzen també
diverses fires de Nadal i
concerts, i algunes entitats conviden tothom a visitar els seus
pessebres o a realitzar activitats nadalenques diverses.

Conveni amb l’Associació Agrària

Les celebracions de Cap d’Any, el campament reial, l’arribada del Mag Garriviu
i la cavalcada de Reis seran el colofó final d’un Nadal carregat d’activitats per
a tothom.
Podeu consultar tota la programació al llibret que trobareu en equipaments municipals o a l’agenda del web. lagarriga.cat.

Drama, Pastorets i òpera al Teatre

Nova temporada amb Clara Peya i Judit Nedderman
L’Endrapasomnis, un espectacle
oníric amb música en directe a càrrec
de La Tresca i La Verdesca. I tancarà
l’any l’òpera La maternitat d’Elna,
una estrena absoluta del compositor
Martí Carreras, amb la participació
de l’Orquestra de Cambra de la
Garriga.

El mes de desembre, la programació
al Teatre de la Garriga – El Patronat
arrenca, el dia 1, amb El metge de
Lampedusa, una visió del drama
dels emigrants. La nota nadalenca
la posarà, com ja és tradició, Els
Pastorets, l’adaptació particular del
clàssic de Nadal de l’associació Fem
Pastorets. Els infants tindran una
sessió pensada per a ells el dia 20 amb

Recollida de joguines a Can Luna
El Grup Il·lusió de la Garriga organitza una recollida de joguines amb
l’objectiu d’entregar-les la nit de Reis
a Ses Majestats els reis d'Orient, per
tal que puguin portar-les a les cases
de les nenes i dels nens que estan
passant un mal moment. La recollida
es farà a Can Luna, del 10 al 21 de
desembre de 18 a 20 h i cal que les
joguines aportades estiguin en bones condicions per poder ser reutilitzades. Els interessats a col·laborar
amb la campanya es poden adreçar
al correu grupil.lusio@gmail.com.

Nova temporada
La nova temporada recull un seguit de
grans noms que pujaran a l’escenari.
Marc Martínez serà a la Garriga el
dia 16 de març, Judit Neddermann,
el 23 de març, Guillem Albà, amb el
seu nou espectacle encara en procés
de creació, el 27 d’abril, i Clara
Peya actuarà el 18 de maig, entre
altres. La canalla gaudirà amb la
marxa d’El Pot Petit, el 24 de febrer,
i amb l’espectacle Laika, dedicat a la
gosseta que va anar a la lluna, amb
Txirriquiteula Teatre, el 12 de maig.
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L’Ajuntament ha renovat el seu compromís amb l’Associació Agrària la
Garriga amb la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’entitat.
Enguany, l’associació és l’encarregada de l’organització de la Festa de
la Mongeta del Ganxet, que arriba a
la quarta edició. Serà diumenge 2 de
desembre a la plaça de Can Dachs.
A partir de les 12 h del migdia, es
farà una batuda i garbellada de mongetes del ganxet i tot seguit hi haurà
degustació de mongetes de la collita
d’enguany.
Nou disseny d’”El Garric”

El Garric, el butlletí municipal de la
Garriga, tindrà una nova imatge a
partir del número de gener, que es
publicarà passat festes. S’està treballant en un nou disseny més modern,
a tot color i que convidi a la lectura.
La revista seguirà informant dels temes de més interès per al municipi.

Notícies

“Fem poble” amb el comerç local

Propostes d’acció per l’“Arrela’t”

Campanya per posar en valor els establiments

L

’àrea de Comerç de l’Ajuntament arrenca la campanya Fem poble!, que
vol posar en valor el paper del comerç
local, i el tracte professional i de confiança que comporta, en la vida del municipi.
La campanya preveu, entre altres accions, missatges a les xarxes socials, un
concurs d’Instagram, formacions diverses pels comerciants i visites a altres localitats per conèixer casos d’èxit. També
s’ha programat, pel dia 22 de desembre,
durant el mercat setmanal, la jornada

Comprar al mercat té premi, per la qual
tothom qui hi realitzi compres entra en el
sorteig de diferents regals.
També, durant el Nadal, els infants d’entre 6 i 12 anys estan convidats a buscar
en Cagarric en els aparadors dels comerços. Quan el trobin, cal que demanin
el segell, que se’ls posarà en una butlleta. Un cop aconseguits els 5 segells
de cadascun dels sis trams comercials,
han de dipositar la butlleta a la bústia
vermella que trobaran a la plaça de Can
Dachs. La canalla participant entrarà en
un sorteig que es farà el dia 7 de gener
en directe a Ràdio Silenci.
Dins del projecte Fem poble! també
s’engloba la reubicació de les parades
del mercat, que es va fer efectiva el dia
17 de novembre, i la campanya Obre’l
aquí, una iniciativa que convertirà locals
buits en aparadors temporals amb l’objectiu d’impulsar la implantació de nous
negocis al municipi i ampliar la xarxa comercial.

En busca material de la Guerra Civil
Publicació per commemorar el bombardeig

Dilluns 3 de desembre, el Teatre de la
Garriga – El Patronat acull la segona
sessió participativa per treballar en la
diagnosi del projecte Arrela’t, que vol
crear teixit entre els diferents sectors
relacionats amb l’entorn agrari del
municipi. Si en la primera jornada, que
va tenir lloc a principis de novembre,
persones productores, comerciants,
restauradores i de l’administració van
analitzar debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats, en aquesta nova
sessió, oberta a tothom, es volen concretar propostes d’acció.
Presentació de l’estudi de Can Terrers
Després d’un treball exhaustiu de 3
anys, diumenge dia 2 de desembre
es presenta l’estudi arqueoconstructiu de la Vil·la Romana de Can
Terrers. El treball ha aprofundit en
el coneixement de les estructures
que formen el jaciment i s’han obtingut dades que permeten reinterpretar-ne la seva evolució. La
presentació, a la capella de Santa
Maria del Camí, inclou una visita al
jaciment i la degustació d’un aperitiu
romà, que consistirà en una sèrie de
salses i patés freds, servits en torrades de cereals, un estofat a base de
llenties i castanyes, pastes amb mel
i Mulsum (vi amb mel).
“La Solfa des de dins”, en paper

L’associació La Garriga Secreta, amb
la col·laboració de l’Ajuntament de la
Garriga, està treballant en l’elaboració
d’un llibre sobre vivències de la Guerra Civil de famílies garriguenques per
commemorar el 80è aniversari del
bombardeig que va viure el municipi.
Per aquest motiu, es vol fer una crida
a tota la ciutadania que pugui conservar material relacionat amb el conflic-

te, com cartes des del front, dietaris
personals, memòries, fotografies, etc,
per tal d’incloure’l en la publicació.
Tothom qui vulgui cedir materials (que,
si així ho desitgen, seran retornats als
seus propietaris després de fer-ne còpia), pot contactar amb l’àrea de Patrimoni del Consistori a través del correu
patrimoni@ajlagarriga.cat.
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S’ha publicat en paper l’estudi sobre l’activitat de l’editorial Victoria i la
seva fàbrica de rotlles de pianola a la
Garriga La solfa des de dins. Secrets
del paper perforat per Victoria. Signat pel Dr. Jordi Roquer González,
del Departament d’Art i Musicologia
de la UAB, el treball es pot consultar
al web del Centre de Documentació
Història de la Garriga. Les còpies en
paper es faran arribar a la biblioteca
i als centres educatius de la Garriga.

Notícies

Municipi amb més joves de la comarca
Més aprovats a l’ESO que a la resta de Catalunya

L

a Garriga és el municipi del Vallès
Oriental amb el volum de joves (de
12 a 29 anys) més elevat de la comarca: sumen un total del 13,9% del total
de la població garriguenca. Aquesta és
una de les dades que s’extreuen de la
diagnosi, realitzada durant aquest 2018,
que ha de servir per elaborar el proper
Pla Local de Joventut, el full de ruta que
marcarà les polítiques de joventut dels
propers anys.
L’estudi també conclou que a la Garriga,
en el 2017, han augmentat les matriculacions en els diferents estudis ofertats
al municipi (ESO, Batxillerat i Cicles
Formatius de Grau Mitjà), mentre que
la matriculació en programes de qualificació professional inicial ha tingut una
petita davallada. Pel que fa a resultats,
el nombre d’aprovats a quart d’ESO als

centres de la Garriga està en nivells lleugerament superiors que a la comarca
i a Catalunya, amb un 84% d’alumnes
que acrediten l’Ensenyament Secundari
Obligatori.
A banda d’aquestes dades, la diagnosi
pel Pla de Joventut també aborda aspectes com la feina, l’oci i la cultura, o
la participació, entre altres. Per complementar-la, l’Ajuntament també va fer
una enquesta, que van respondre més
de 100 joves.
A partir de les conclusions de la diagnosi, s’elaboraran unes línies estratègiques a tenir el compte pel Pla Local,
com millorar l’atenció i acompanyament
a joves d’entre 12 i 16 anys vinculats
al Casal, potenciar l’orientació laboral i
l’oferta cultural i de lleure, o fomentar la
participació.

Projecte intergeneracional

Intercanvi de vivències entre gent gran i infants

Espai d’acompanyament emocional

L’àrea d’Ensenyament ha engegat un
nou servei adreçat a joves que cursen estudis post-obligatoris, l’Espai
d’Acompanyament Emocional. Es
tracta d’un projecte nou al municipi,
que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. És un servei
d’acompanyament i suport emocional a joves de 16 a 18 anys que presentin desorientació, bloqueig emocional, o problemàtiques similars, en
l’àmbit de l’orientació acadèmica i/o
professional. Els centres educatius
derivaran l’alumnat al Servei, que a
partir d’aquest desembre oferirà sessions amb un equip de psicologia
extern especialitzat en orientació juvenil.
Premi per l’escola Els Pinetons

L’equip de mestres d’educació infantil de l’escola va ser guardonat amb
el premi U Alumni, 40 anys de l’escola de mestres, de la Universitat de
Vic. El jurat va valorar l’objectiu del
projecte presentat per l’equip, que
vol afavorir l’autonomia intel·lectual,
moral i funcional de l’alumnat d’Infantil a partir de la creació de nous contextos i situacions d'aprenentatge. El
premi suposa una dotació econòmica
de 3000 euros, que s’invertiran en la
millora d’espais del centre i en la formació dels mestres.
Classes d’alfabetització a l’EME

L’escola bressol municipal Les Caliues
i l’Asil Hospital de la Garriga han tornat
a engegar una nova edició del projecte
intergeneracional en què infants de 2 i
3 anys i residents es relacionen a través de diverses activitats i tallers.
L’objectiu és promoure i facilitar l’intercanvi d’aprenentatges, emocions i
vivències entre les dues generacions

per assolir beneficis tant individuals
com socials i contribuir, també, a un
envelliment actiu de la població.
Els nens i nenes i les persones grans
es troben cada quinze dies, a través
de visites a l’escola i a l’Asil, i duen a
terme tota mena d’activitats lúdiques
i d’estimulació cognitiva tot treballant,
alhora, les habilitats socials.
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L’Escola Municipal d’Ensenyament
ha començat ja les classes
d’alfabetització i acollida lingüística,
organitzades
per l’Àrea d’Acció
Social. Els cursos de nivell inicial són
els dimarts d’11 a 13 h, i els de nivell
avançat, els dijous en el mateix horari.
El preu de la matrícula és de 20 €.
A més, els dijous de 9 a 11 h hi ha
l’Aula Oberta, i els dimarts de 15 a 17
h, el Grup d’Acollida. Els interessats
a assistir a les classes, han de fer
inscripció prèvia a les oficines d’Acció
Social, al carrer Sant Francesc, 1, als
baixos de la Biblioteca.

Notícies

Llogar pis amb garanties

Continua l’Avanç del POUM

Es posa en marxa un servei de mediació

E

l dia 1 d’octubre l’ajuntament va signar un conveni de col·laboració en
matèria d’habitatge amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, pel qual s’ha
creat el programa Mediació d’habitatges
buits per a lloguer assequible.
Així, a partir de la signatura d’aquest
conveni, l’Ajuntament, mitjançant la
Xarxa de Mediació pel Lloguer Social
de la Generalitat de Catalunya, integrada dins la Borsa comarcal d’Habitatge,
ofereix un servei gratuït de mediació entre persones propietàries d’habitatges i

persones que busquen un habitatge de
lloguer.
Aquest nou programa té l’objectiu d’incrementar l’oferta de lloguer a preus
moderats. Les persones que signin el
contracte de lloguer a través de la Borsa, tant propietàries d’habitatges com
sol·licitants de lloguer, tindran una sèrie
d’avantatges i garanties.
Pel que fa a les persones propietàries,
tindran una assegurança gratuïta multirisc i una assegurança gratuïta de defensa jurídica en cas d’impagaments,
entre altres avantatges. Les persones
sol·licitants de lloguer, per la seva banda, podran accedir a un lloguer a preu
assequible i tindran assessorament jurídic gratuït.
L’elaboració i signatura del contracte es
fa de manera gratuïta. Durant la vigència
del mateix, en cas de conflicte entre les
parts, l’àrea d’Habitatge farà el servei de
mediació. Les persones interessades es
poden adreçar a l’Àrea d’Habitatge de
l’Ajuntament de la Garriga.

Novetats en la taxa del clavagueram
Cobrament per separat del rebut de l’aigua

Degut a un canvi de normativa (aprovat en el plenari d’octubre de 2017,
d’acord amb l’article 8 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament General de Recaptació), a partir de l’exercici econòmic 2018, el cobrament de la taxa pel
servei de clavegueram es fa per separat del rebut de l’aigua i la gestiona
directament l’Ajuntament. Cal tenir en
compte:
-El seu cobrament (anual i en funció del
consum d’aigua) es realitza a través de
l’Organisme Autònom de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i no
implica cap increment en el cost de la
taxa.

-La base de dades gestionada
per SOREA, SA és de titularitat
municipal. Així, les dades personals
i bancàries han estat emprades
per l’Ajuntament, sense necessitat
d’autorització expressa prèvia per
part de la ciutadania, sense vulnerar
la normativa vigent de protecció de
dades de caràcter personal.
-Les persones que hagin retornat el
rebut del pagament tindran fins al dia
24 de desembre per abonar-ne l’import
descarregant-se una carta de pagament del web https://orgtn.diba.cat, o
anant a les oficines de l’ORGT (Ctra.
Nova, 17), on també trobaran la carta.
-Es pot sol·licitar la baixa de la
domiciliació a través de l’enllaç https://
orgtn.diba.cat/TramitsPagaments/
DomiciliacioRebuts/domiciliar, o omplint el formulari disponible a l’OAC de
l’Ajuntament.
Per a més informació, consulteu a
www.lagarriga.cat, escriviu un correu
a oac@ajlagarriga.cat o truqueu al tel.
93 860 50 50.
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A mitjans de novembre es van realitzar diverses trobades especialitzades
per recollir informació i opinions sobre
l’Avanç del POUM. Es van celebrar
sessions amb tècnics municipals i
persones expertes del món de l’arquitectura, l’advocacia i l’empresariat.
També es va fer una trobada entre l’alcaldessa, Meritxell Budó, la regidora
d’Urbanisme, Neus Marrodan, i ex alcaldes i alcaldesses de la Garriga.
El SIAD té nova imatge

El Servei d’Informació i Atenció a les
Dones ha renovat la seva imatge, amb
un nou logotip i la publicació d’un díptic
amb informació d’aquest servei públic,
que ofereix atenció, especialitzada
i confidencial, a dones del municipi.
Consta d’un servei de primera acollida i
seguiment, un d’assessorament jurídic
i un d’atenció psicològica. També dona
suport a entitats i col·lectius de dones.
Per accedir al servei cal demanar
cita prèvia a l’àrea d’Igualtat (c/ Sant
Francesc, 1 -baixos de la Biblioteca-),
trucant al 93.871.90.95 o escrivint a
pigualtat@ajlagarriga.cat.
Nou logotip de Dones d’Ara

L’associació Dones d’Ara de la Garriga
ha renovat la seva imatge amb la
creació d’un nou logotip, que, segons
l’entitat, vol ser “modern i actual”.
Dones d’Ara va néixer fa 17 anys i a
dia d’avui, segueix tenint entre els seu
objectius l’organització i realització
d’activitats dirigides a promoure la
igualtat de les dones, fomentant
la seva presència i visibilització al
municipi. Per a més informació, podeu
escriure a donesdaralg@hotmail.com.

Notícies

Homenatge a esportistes i entitats en la Nit de l’Esport
Entitats i esportistes de la Garriga
van ser protagonistes de la Nit de
l'Esport, que es va celebrar el 9 de
novembre. El sopar d'homenatge va
reunir més de 300 persones al restaurant La Cabanya. En els seus parlaments, l'alcaldessa, Meritxell Budó,
el regidor d'Esports, Joan Esteban,
i el director del Consell Català de
l'Esport, Antoni Reig, van destacar
el gran teixit associatiu del municipi,
que permet practicar esport a més de
1500 persones.
Aquestes són les persones guanyadores d'aquesta edició:
1- Millor esportista masculí promoció:
Cesc Molins Ortega, del Club Tennis Taula “Els 8”
Finalistes: Bernat Serrano Fitó, de l'AEE Institut Blancafort
de la Garriga i Martí Batalla Spech, del Club Futbol sala la
Garriga
2- Millor esportista masculí formació:
Guillem Herreros López, del Club Futbol Olímpic la garriga
Finalistes: Marçal Porcar Mateu, de l'AEE Institut Blancafort
i Pol Nogueras Galo, del CESIB
3- Millor esportista masculí amateur:
Arnau Duran Gonzàlez, del CESIB
Finalistes: Ivan Mateo, del Club Atletisme Les Tortugues i
Jordi Sola Corral, del Club Futbol Olímpic la Garriga
4- Millor esportista femenina promoció:
Iris Castells Kozhuklova, del Club Tennis Taula “Els 8”
Finalistes: Magda López Bermúdez, del Club Patinatge la
Garriga i Júlia Coll, de la Unió Esportiva Hoquei la Garriga
5- Millor esportista femenina formació:
Natàlia Datzira Llimargas, del Club Patinatge la Garriga
Finalistes: Aina Porcar Mateu, de l'AEE Institut Blancafort i
Ariadna Montes, Lage del CESIB
6- Millor esportista femenina amateur:
Teresa Barberà Pagès, del CESIB
Finalistes: Clara Gustà Carbonell, de l'AEE Institut
Blancafort i Bel Garzón, del Club Ball Esportiu la Garriga
7- Millor equip masculí promoció:
Escola de Bàsquet, del Club Bàsquet la Garriga
Finalistes: Prebenjamí B, de la Unió Esportiva Hoquei la
Garriga i Aleví Futbol sala
8- Millor equip masculí formació:
Juvenil A, del Club Futbol Olímpic la Garriga
Finalistes: Infantil, del Club Bàsquet la Garriga i Iceland, del
Club Tennis Taula “Els 8” Juvenil
9- Millor equip masculí amateur:
Equip veterans, de la Unió Esportiva la Garriga
Finalistes: Tritortugues i Amateur A, de l’Olímpic la Garriga
10- Millor equip femení promoció:
Fem 12, de la Unió Esportiva la Garriga
Finalistes: Iris Castells i Anna Blancafort (Tennis Taula)
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11- Millor equip femení formació:
Equip atletisme CSD Campionat d’Espanya, de l’AEE Institut
Blancafort
Finalistes: Juniors del Som Disset
12- Millor equip femení amateur:
AEE Futsal femení Blancafort, de l’AEE Institut Blancafort
Finalistes: Sènior femení del Club Bàsquet la Garriga i Dúo
sènior (Laia López i M González) de Som Disset
13- Millor entrenador:
Roger Esteban Muñoz, del Club Futbol Sala la Garriga
Finalistes: Jordi Cabanillas Mascaró del Club Bàsquet la
Garriga i Francesc Holguera García del Club Aikido
14- Millor entrenadora:
Judit Dameson Sánchez, del Club Patinatge la Garriga
Finalistes: Maria Grau i Anna Muñoz Cuenca de Som Disset
15- Millor esportista que competeix fora del municipi de
la garriga:
a. 1r classificat:
Hèctor Morales Cebey, del Club Natació Granollers
b. 2n classificat:
Guiomar Jiménez Palma, del Club Natació Granollers
c. 3r classificat: Edgar Canet Ardèvol
16- Menció a la trajectòria esportiva:
Mar Pujals, de l'AEE Institut Blancafort
Agustí Vilanova, de la Unió Esportiva la Garriga
Sergi Garcia i Ismael Arévalo, del Club F. Olímpic la Garriga
Laia López, de Som Disset
Josep Clavell, del Club d'Atletisme les Tortugues
Jose Pedro Llavero, del Club Bàsquet la Garriga
Toni Cruz, del Club Futbol Olímpic la Garriga
17- Menció dedicació a la gestió esportiva:
Joel Montoro, de l'AEE Institut Blancafort
Roger Fitó, de la Unió Esportiva la Garriga
Miquel Baldich, de la Penya Barcelonista la Garriga
(a títol postum)
18- Menció Empreses Col·laboradores:
Fersix amb AEE Blancafort
Caprabo amb CB la Garriga
Moya Advocats / Gescat amb UE la Garriga
Cristaleria y aluminios ICELAND amb CTT els 8
Estabanell & Pahisa amb CF Olímpic
Disterri amb Handbol la Garriga
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Es reparen danys causats per la pluja

Arranjament del camí fluvial i l’assut de Can Noguera
SABIES QUE?

D

egut als aiguats de mitjans d’octubre, alguns trams inundables del
camí fluvial del Congost entre la Garriga
i el Figaró s’han vist afectats. A principis de novembre van començar els treballs de reparació més urgents: s’han
arreglat el gual de mig camí i els seus
accessos, s’han retirat tots els arbres
tombats i s’ha reparat i consolidat el
tram inundable de can Palau, amb la
plantació d’estaca viva de salze arbustiu. També s’han efectuat altres treballs
de millora, com ara la retirada de petits
abocaments, o la desbrossada selectiva
de plantacions i rebrots de pollancre per

afavorir-ne el creixement vertical i el seu
valor paisatgístic. També es duen a terme la reparació d’algunes tanques i la
retirada d’alguns arbres morts de la llera
i el marge del camí.
La riuada del passat 14 d’octubre del
riu Congost també va provocar desperfectes a l’escullera just al peu de l’assut de Can Noguera. En aquest punt, el
salt d’aigua provocat per l’assut, genera
unes turbulències importants que fan
que els esforços als quals està sotmès
el talús siguin diferents als esperables.
Per això, també s’ha procedit a la reparació d’aquesta escullera.

Tractament contra la processionària
S’utilitza un producte no tòxic ni irritant

Com cada any per aquestes èpoques,
s’ha realitzat el tractament contra la
processionària del pi, que també ataca altres arbres com cedres . Es tracta
d’un lepidòpter defoliador que, a més
de causar danys en les fulles dels arbres, provoca afectacions urticants i
trastorns al·lèrgics en persones i animals.
Dins de la gestió integrada de plagues
que es du a terme des de l’Ajuntament,
ja fa anys que s’han eliminat els tractaments amb insecticida selectiu i es
treballa amb un producte biològic que
està classificat com a no tòxic, no irritant i no perillós pel medi ambient ni

per als organismes vius. Aquest element és molt delicat i cal aplicar-ho
en el moment en què la processionària es troba en un estat del seu cicle
vital molt concret per tal que l’afecti
i elimini la plaga de l’arbre. Aquesta
sensibilitat fa que ens alguns espais
el tractament pugui resultar ineficaç i
surtin les clàssiques bosses de processionària. Per evitar-ho, aquest any
s’ha incorporat en moltes zones d’alt
risc, com escoles i zones d’esbarjo, el
tractament amb el sistema d’endoteràpia vegetal, que funciona amb una
injecció als vasos de l’arbre amb un
producte que, per les seves vies internes, arriba a les fulles. Quan l’insecte
les menja, mor.
En cas de detectar alguna bossa, cal
avisar l’Ajuntament i no quedar-se a la
zona de l’arbre afectat. Des de l’Ajuntament s’elimina la bossa de manera
mecànica, ja que si aquesta cau a
terra pel vent o alguna altra acció pot
produir urticàries i al·lèrgies.
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El català i el castellà són llengües
germanes perquè ambdues tenen el
mateix origen, és a dir, que tenen la
mateixa llengua mare, provenen del
llatí. Això vol dir que hi ha moltes
paraules que són iguals tant en català
com en castellà, d’altres s’assemblen
i en altres ocasions no tenen res en
comú si les diem en una llengua o una
altra. Quan parlem de les festes de
Nadal, cal remarcar algunes paraules
que, influenciades pel castellà, les
diem malament en català. Per la qual
cosa, hem volgut fer tenir en compte
alguns termes que canvien segons els
utilitzem en català o castellà.
En català, la forma correcta és Nit de
Nadal, Nit de Cap d’any i Dia de Cap
d’Any en comptes de Nochebuena* o
Nit bona*, Nochevieja* o Nit Vella* i
Any Nou* respectivament.

Les cançons que es canten per Nadal
són nadales, no pas villancicos*. I
toquem la simbomba, fora la paraula
zambomba*. La revetlla de Cap d’Any
és la festa que es fa quan s’acaba l’any,
no hem de dir pas verbena*.
Per guarnir la casa per Nadal posem
garlandes, no pas guirnaldas*; cintes o
serrellets en comptes de espumillón*;
comprem una ponsètia o flor de Nadalno hem de dir flor de Pasqua*-. I fins
i tot pengem a casa una branqueta de
vesc o ram de la sort, muérdago* és
incorrecta.

Durant aquestes festes, algunes
empreses regalen als seus treballadors
la panera de Nadal –no pas cistellaamb alguna ampolla de cava i torró
de crema cremada – no hem de dir de
yema*-. I fins i tot hi ha qui fa algun
detall, algun regal com a gratificació
per la feina ben feta, són les estrenes,
aguinaldo* és la forma castellana-.
www.esadir.cat El portal lingüístic
de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals.

Des de l’Oficina de Català us volem
desitjar Bon Nadal. Recordeu
que només s’hi veu bé amb el cor,
l’essencial és invisible als ulls.
Antoine de Saint-Exupéry

Notícies

Caldera de biomassa a Can Noguera
La Garriga aposta per les renovables

D

es de finals d’octubre, s’estan realitzant els treballs per a la instal·lació de dues calderes de biomassa i una
xarxa de calor que serviran per climatitzar els edificis municipals de la zona
esportiva de Can Noguera (el pavelló,
el camp de futbol i la piscina coberta) i
proveir-los d’aigua calenta. Les noves
calderes utilitzen com a combustible

estella forestal. Pel que fa a les actuals
calderes de gas, es mantindran com a
suport al nou sistema.
Aquest nou sistema de climatització
suposarà un estalvi econòmic anual
de 29.413,22 €, així com un estalvi de
202,28 tones de CO2 a l’any, el que representa també una important millora
pel que respecta a la qualitat de l’aire.
L’any 2012 l’Ajuntament de la Garriga es
va adherir al Pacte d’alcaldes i alcaldesses per l’energia sostenible (PAES), que
l’any 2016 va evolucionar cap al Pacte
dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i
l’Energia. El pacte té com a objectius
reduir les emissions de gasos d’efecte
hivernacle en un 40% per l’any 2030. En
aquest sentit, s’està treballant per instal·lar sistemes de calefacció i d’electricitat basats en les energies renovables
en altres equipaments del municipi, com
l’Escola Puiggraciós, l’Auditori, el Casal
d’Avis o Can Raspall.

Acaba l’arranjament del talús

Acaba l’arranjament del talús

Els treballs per a l’arranjament dels
talussos entre els ponts de Can Noguera i de la Doma quedaran enllestits a principis d’aquest mes de
desembre. L’actuació ha consistit en
la construcció d’un mur de rocalla a
la zona est del pont de Can Noguera, el reforç de l’estructura del pont
de la Doma amb una nova escullera
i l’eliminació de vegetació invasiva i
posterior plantació d’espècies autòctones. Durant el primer trimestre de
2019 es preveu reurbanitzar el passeig Congost, entre els carrers dels
Horts i Can Noguera.
Canvi de gespa al camp de futbol

Comença el tancament de la Pista 2

Es refaran el mur perimetral i la rampa d’accés
Entre els dies 17 de desembre i 7
de gener, es durà a terme el canvi
de gespa del camp de futbol de la
Garriga. La gespa actual va ser instal·lada l’any 2006, fet pel qual era
molt necessari canviar-la, ja que la
seva vida útil ha arribat a la seva fi.
Can Luna avança

A finals d’aquest novembre van començar els treballs per al tancament
de la Pista poliesportiva de Can Illa,
una actuació que es farà en paral·lel
a altres millores de l’espai. Així, a més
d’aixecar les parets que convertiran la
Pista 2 en un espai tancat, es reformaran els actuals vestidors (es faran
dutxes noves i es canviarà l’enrajolat
i el terra).
D’altra banda, també s’arranjarà el

mur que delimita tot l’espai de la zona.
Aquesta és una actuació d’emergència
que s’ha de dur a terme després que
els darrers episodis de fortes pluges
al municipi fessin caure una part de la
paret. També es refarà i s’asfaltarà la
rampa d’accés al recinte i es farà un
nou registre de desaigua per tal d’evitar l’entrada d’aigua i terra en cas de
pluja. Es preveu que tota l’actuació estigui enllestida en uns tres mesos.
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Les obres de substitució de la coberta de la nau principal de Can Luna
han començat. Les tasques consisteixen en el desmuntatge de les
teules i la col·locació de l’aïllament.
En paral·lel, continuen els treballs
d’instal·lacions i fusteria, després
que en el mes d’octubre es fessin
les instal·lacions en el mòdul de lavabos central.

El Consistori

Treballar per a la infància és invertir en futur
Arriba l’època nadalenca i alhora, com ja va sent tradició, tornen les esperades activitats per als infants del nostre poble. Taller per fer el teu propi tió,
taller de fanalets, el campament reial, i el cap d’any infantil. Un cap d’any que es realitza a les 11 del matí del dia 31 de Gener, per tal que els més
menuts puguin, com en els últims anys, celebrar el final d’any i l’inici del nou en una hora adaptada per a ells. Tot això, amenitzat amb el nostre mag
per excel·lència, l’estimat mag Garriviu.
Des de Junts per la Garriga, seguirem treballant per tal d’empoderar als infants i fer-los sentir ciutadans de ple dret. Tant el Festival de la Infància
que vam crear a l’inici de la legislatura, com les activitats infantils que proposem cada darrer més de l’any, són l’exemple d’una tasca que ens permet
seguir treballant en l’objectiu de convertir el nostre municipi en un poble amable per a les nostres nenes i nens.
Des de el nostre grup tenim clar que treballar per a la infància és invertir en futur per al nostre municipi. Sumar i crear sinèrgies entre els diferents
agents que intervenen en l’etapa de la infància i compartir l’objectiu marcat de manera transversal entre les diferents àrees de l’Ajuntament, és prioritari per seguir fent passes cap a un projecte de futur per a la Garriga, on els infants en tinguin un paper protagonista.

Amb les millores al mercat: fem poble
Al mercat de la Garriga hi falta gent; això és el que es desprèn d’un estudi sobre el mercat dels dissabtes. Tampoc no massa, perquè el cert és que
a determinades hores hi ha gentada, però sens dubte n’hi podria haver més.
D’una banda, ens trobem que la zona del passeig dels Til·lers tradicionalment és poc transitada i que, per tant, convé reduir-la. En canvi, el carrer
del Centre i la plaça de l’Església podrien acollir més parades perquè hi ha molta més circulació. Per tant, la solució és redistribuir els marxants dels
Til•lers cap a la plaça i el carrer del Centre i, ja que ens hi posem, endrecem una mica els productes.
Introduïm al mercat un canvi d’importància: potenciarem els aliments de proximitat i si pot ser, de producció ecològica, perquè pensem que aquest
tipus d’aliments beneficien tothom. D’una banda, a les persones consumidores: no cal que us expliquem els avantatges des del punt de vista de la
salut, d’altra banda, per l’entorn, en la reducció de productes químics. Però també beneficien el sistema de producció agrària del poble, i la comercialització dels productes propis, perquè facilitem el pas cap a la producció ecològica i de qualitat. Així doncs, aquests canvis els engeguem convençuts
que fem poble.
La introducció d’aquestes millores al mercat forma part de la campanya de dinamització del comerç que estem treballant durant aquest segon semestre de l’any, que incorpora, a més, actuacions a les escoles, perquè creiem que hem de fomentar el consum responsable entre la mainada. Això
vol dir promoure des de ben petits la despesa justa però tan propera com sigui possible. També estem promovent actuacions per a reduir els espais
buits, sense llogar, a l’eix comercial de la Garriga, i hem iniciat una campanya per convèncer-nos totes i tots que per comprar no ens cal sortir de la
Garriga, ja que a casa tenim de tot i amb la qualitat i el bon servei que ens donen els nostres comerciants, botigueres i botiguers.

Els diners al carrer, no al calaix
Des que tenim representació a l’Ajuntament de la Garriga que com a CUP denunciem la gestió empresarial de l’economia municipal practicada per
l’equip de Govern.
Entenem que una corporació municipal no hauria de tenir superàvit, ja que, a banda que no hi ha cap marc normatiu que ho obligui, els ens municipals
haurien de defugir les lògiques empresarials amb finalitats lucratives. Entenem que el poble té mancances i necessitats cròniques que cal cobrir i per
aquest motiu cal gastar la despesa prevista per al poble.
A cada exercici econòmic, aquest equip de govern declara un benefici d’un milió i escaig d’euros, que, per falta de previsió d’accions, no gasta i passa
a augmentar la partida de romanent, que acaba sent un cul de sac de tresoreria.
Segons informació facilitada per l’Ajuntament, l’obra pública executada per l’àrea de Sostenibilitat i Territori, una vegada deduïdes les partides incloses d’emergències per ventades, reposició de vehicles, rehabilitació de la Doma, adquisició de vehicles, entre altres, és de 470.002 € l’any 2015,
647.101 € l’any 2016 i 255.679 € l’any 2017.
Aquest any, coincidint amb el període preelectoral el poble pateix una mena de virus d’obsolescència programada i resulta que es durà a terme obra
pública urgent. Aquells inicis de legislatura on se’ns deia que la llei no permetia utilitzar superàvit, ara queden desmentits. Des de tresoreria es permet
gastar 4 milions i escaig en obra pública.
Escrivim aquest article al mes de desembre perquè deduïm que aquest diners els cagarà el tió o els portaran els Reis Mags d’Orient.
Aquest fet ens sembla que mereix fer-se coneixedor de tothom ja que considerem que és un menyspreu per al poble de la Garriga.
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El Consistori
La Consitución Española en la Garriga: garantía de paz, libertad y progreso
El jueves 6 de diciembre, se cumplirán 40 años del día que 3.831 garriguenses dieron su apoyo a la Constitución Española en referéndum. Esas 3.831 personas que dieron su sí,
supusieron el 90.99 % de los votos emitidos en un referéndum en el cual votó en la Garriga el 70.09 % de un electorado formado por 6.006 electores. Desde nuestro más sincero
convencimiento afirmamos, hoy más que nunca, la necesidad de defender el valor de aquel voto que abrió, sin duda alguna, los 40 años de mayor libertad y progreso que hemos
gozado en La Garriga y en el resto de Cataluña y España. Recordar esos resultados, muy similares a los registrados en la provincia de Barcelona, es recordar un pedazo muy
importante de nuestra historia reciente que algunos intentan enterrar negando justamente lo que esa Constitución defiende en sus artículos 1.1: España se constituye en un Estado
social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; y 1.2: La soberanía
nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Si estos dos artículos no fueran ciertos y vigentes no duden que hoy en día ni estaríamos en la UE,
ni sería considerada España una democracia plena en el índice de calidad democrática internacional que publica anualmente The Economist, el cual nos otorga valores de calidad
democrática superiores a países de nuestro entorno tales como Bélgica, Francia o Italia.
Los partidos independentistas de la Garriga, junto a su siempre ayudante en forma de muleta ICV, se encargan en casi cada Pleno Municipal de despotricar contra la Carta Magna
que en su Titulo VII les da razón de ser y les ampara su libertad de expresión. Desde Cs, como primer partido constitucionalista de la Garriga, no cejaremos en nuestro empeño de
poner en valor nuestra Constitución y de recordarles a estos partidos que precisamente fue la Constitución Española del 78 la que derrotó a los guardianes de la libertad vigilada
del régimen dictatorial de Franco. Se hizo con consenso y generosidad; consenso y generosidad que hoy lamentablemente carece y se echa en falta en la política en nuestro país.
Nuestro recuerdo y agradecimiento pues a los 3.831 garriguenses, que fueron parte de los 2.701.870 catalanes y que a su vez fueron también parte de los 15.706.078 españoles
(aplastante mayoría) que con su sí a la Constitución hace 40 años, nos dieron la posibilidad de una sociedad mejor a la que vivieron muchísimos de ellos.
Aprovechamos en este último número de 2018 para desearles unas Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo 2019.

El valor de les petites coses
En els últims dies hem pogut veure per les xarxes socials però també a molts veïns i veïnes de la Garriga que ens preguntaven què havia passat amb la taxa de clavegueram.
Molts d’ells i d’elles ens comentaven que directament han tingut un reintegrament al seu compte per part de la Diputació (igual que d’altres impostos) però que en aquest
cas no sabia a que es referia.
L’explicació no era gens difícil: a partir d’ara ja no es podia cobrar aquest impost juntament amb la factura de l’aigua, per això s’ha tret de la factura i s’ha generat un
rebut com a taxa de clavegueram. Considerem que és un raonament molt senzill i que qualsevol persona pot entendre. Llavors què ha fallat? Perquè aquest neguit
generat en la població innecessàriament?
Per nosaltres hi ha un motiu per tot això: el tarannà del govern. Portem mesos dient que no ens agraden les formes de comunicar de l’equip de govern: donen les
coses per fet, no consulten a l’oposició, es prenen molt malament les crítiques als seus projectes i no són capaços de reconèixer la virtut en les aportacions dels altres.
Ells tenen les “veritats absolutes” i la resta estem equivocats. Tristament podem dir que ja ens tenen acostumats això i atenent que estem a 6 mesos de les eleccions
municipals, ara ja no ho canviaran.
El que ens sorprèn ara mateix és que ja no només és amb l’oposició, sinó ja directament amb la ciutadania. Què costava fer una comunicació anterior al cobrament del
rebut? Quin esforç suposava per part de l’equip de govern de fer per exemple un ban? La resposta ha sigut semblant a la que han tingut en altres situacions com per
exemple amb el Rober de Càrites: respostes dolentes, tard i sense cap efecte en el moment que es generen. El malestar ja està instal•lat i les comunicacions a posteriori
no serveixen de res.
EL PSC demana que es tingui cura en aquestes decisions: comunicar a la població no és dolent i seria un bon exercici de comunicació reconèixer que encara que no
els agradi s’equivoquen com tothom. Nosaltres seguirem insistit en canals de comunicació transparents, directes, on la població rebi tota la informació necessària i de
la forma més ràpida possible.

La unitat del regne d’Espanya, per sobre la llei
El camí cap a la República està superant etapes, renovant protagonistes, confrontant mentalitats i reformulant estratègies. Les dificultats són múltiples perquè no es
tracta d’un simple divorci entre un matrimoni. L’altra part està demostrant del que és capaç per preservar la sacrosanta unitat del regne d’Espanya. I el darrer any, des
del referèndum de l’1O, tot s’ha anat posant al seu lloc, superant les previsions més exagerades i impensables. Els independentistes sabíem que el nucli de poder castellà encarregat de perpetuar a Catalunya el dret de conquesta del 1714 era una fera. Però la realitat ha superat totes les previsions, i s’ha fet evident que ni els polítics
encarregats de conduir el procés havien dibuixat un escenari com el que s’ha viscut des de l’octubre de 2017.
I aquí és on ens trobem a finals del 2018. Catalunya va proclamar el 27 d’octubre de fa un any la independència, i l’estat va actuar en conseqüència, aplicant les eines
legals que un estat de dret té al seu abast i, quan aquestes no eren suficients, no va dubtar en utilitzar unes altres eines, aquestes il•legals, contràries a les lleis del mateix
regne d’Espanya, posant al descobert la seva condició d’estat contrari a dret i antidemocràtic. Ni el cessament del govern de la Generalitat, ni la dissolució del Parlament
de Catalunya, ni l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola, ni la convocatòria delecions del 21-D, ni tantes mesures preses durant els darrers mesos estan
emparades legalment. L’independentisme no ha aconseguit encara els seus objectius, tot i que s’hi ha acostat com mai en la història. Però el que hem aconseguit, d’una
manera podríem dir-ne colateral, ha estat treure la careta a l’Estat espanyol i posar en evidència els fonaments antidemocràtics d’Espanya, el frau de la transició suposadament democràtica i els lligams dels poders estatals amb el passat franquista. Els unionistes podrien escudar-se en el desafiament independentista per justificar
l’actuació antidemocràtica i il•legal de l’Estat espanyol, però això queda automàticament desmuntat pels casos que res tenen a veure amb l’independentisme, com ara
el de Valtònic. La justícia europea ha estat crucial per confirmar les actuacions il•legals de l’Estat espanyol, amb les euroordres rebutjades a Alemanya, Bèlgica, Suïssa
i Escòcia. Ara més que mai hem de fer efectiva la República abans que aquest estat embogit i tardofranquista implosioni amb nosaltres dins.

En defensa de la bona qualitat de la sanitat pública
L’atenció primària de salut continua sent la baula més feble del sistema sanitari de Catalunya. Mai ha assolit el desplegament de competències, el reconeixement adequat dels seus professionals i la dotació pressupostària que requeria. les retallades pressupostàries que els governs de Catalunya i Espanya van
aplicar a partir del 2010, han comportat un deteriorament progressiu i una sobrecàrrega intolerable per als seus professionals; posant en greu perill la seva
sostenibilitat i els seus serveis en un dels pilars de l’estat del benestar com és el bé comú de la salut. S’han tancat serveis com l’atenció nocturna en els
CAP. S’han augmentat l’espera per ser visitats i continuen havent-hi llistes d’espera. Aquest deteriorament del servei afecta als i les pacients però també als
professionals de la salut.
Enfront d’aquesta situació tan negativa, volem que la Salut estigui present en totes les polítiques. Així fem nostres les recomanacions de l’Organització Mundial
de la Salut per tal de reorientar el sistema sanitari cap a la promoció de salut, la salut comunitària, la lluita contra la desigualtat i la promoció de les polítiques
públiques saludables des de la proximitat en l’àmbit local. Per això donem suport a les plataformes en defensa de la salut, i als sindicats que reclamen millores
laborals i professionals.
Cal augmentar el pressupost destinat a l’atenció primària que s’ha de situar en el 25% per restablir serveis suprimits i millorar els recursos. Revisar la ràtio de
pacients per metge, incrementar el número de professionals, acabar amb les llistes d’espera,…
Aquesta és una de les nostres preocupacions essencials, com a formació política que reclama uns bons serveis públics, per això en el plenari de novembre
presentem moció en defensa del sistema sanitari i de l’atenció primària de salut.
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l’Agenda
De l’1 al 20 de desembre
a de 7 a 23 h (de dilluns a divendres),
de 9 a 20 h (dissabtes) i de 9 a 15 h
(diumenges), a les Piscines la Garriga
Recollida de joguines i aliments

Organitza: Piscines la GarrigaDissabte

3 de
Dissabte 1 de desembre

a les 10 i a les 15.30 h, a la plaça de Can
Dachs
Taller: Construïm un tió de Nadal
Organitza: Ajuntament de la Garriga
de 10 a 13 h, a la sala de plens de
l’Ajuntament
Sessió de formació “Descobrim el cervell
per educar millor”
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Diumenge 2 de desembre
de 10 a 20 h, al c. Negociant
VIII Fira de Nadal del Barri de Dalt. Visita
del Pare Noel, tallers infantils i xocolatada
solidària amb La Marató de TV3
Organitza: Associació de Comerciants i
Veïns del Barri de Dalt
a les 11 h, a la capella de Santa Maria
del Camí
Presentació estudi arqueoconstructiu de
la Vil·la Romana de Can Terrers.
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 12 h, a la plaça de Can Dachs
IV Festa de la Mongeta del Ganxet
Organitza: Associació Agrària la Garriga

a les 12 h, al Refugi de l’estació
Visita guiada: Refugi antiaeri de l’Estació.
Informació i preus: info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

Del 10 al 21 de desembre
de 18 a 20 h, a Can Luna
Recollida de joguines
Organitza: Grup Il·lusió

Del 10 al 31 de desembre

Dijous 13 de desembre
a les 19 h, a la torre del Fanal
Taller de decoració de Nadal. Inscripcions
a donesdaralg@hotmail.com o al whatsapp
670377976
Organitza: Associació Dones d’Ara
La Garriga.

Dilluns 3 de desembre

a les 17 h, al pàrquing del cementiri
Visita teatralitzada: “L’Arxiu de
pedra”. Informació i preus:
info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

a les 13.30 h, al Teatre de la Garriga – El
Patronat
Sessió de participació per la diagnosi del
projecte Arrela’t
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 19 h, a la capella del carrer
Cardedeu
Concert de Camerata Glière
Organitza: Associació El Pou Calent

a les 19 h, a la Torre del fanal
Taller formatiu: “Cuida’t per donar el
millor de tu”. Inscripcions a:
donesdaralg@hotmail.com o al
whatsapp 670377976
Organitza: Associació Dones d’Ara
La Garriga

a les 20 h, al Teatre de la Garriga El Patronat
El metge de Lampedusa
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat

a les 10 h, des de Can Raspall
El Modernisme de la Burgesia.
Arquitectura, aigües i jardins.

de 17 a 20 h i els dies 16, 23 i 30, de 10 a
13.30 h i de 17 a 20 h, a la plaça de
l’Església
Parc de Jocs de Nadal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 12.30 h, a La Torre del Fanal
Exposició Som així. Quotidianitats
lesbianes. Fins al 13 de desembre.
Organitza: Associació la Garriga
Societat Civil i Àrea d’Igualtat
a les 17 h, a la plaça de l’Església
Festa de la Llum. Espectacle
itinerant “Sabors”, xocolatada i
espectacle de mapping. A partir
de les 19.15 h, encesa dels llums de
Nadal.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dissabte 8 de desembre

Dimarts de desembre i gener
de 16 a 19 h, a la Fundació Maurí
Pessebre
Organitza: Fundació Maurí

Dijous 6 de desembre
a les 10 h, des de Can Raspall
El Modernisme popular
a les 12 h, al Refugi de l’estació
Visita guiada: Refugi antiaeri de l’Estació.
Informació i preus: info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

Del 8 de desembre al 6 de gener
matins i tardes, al c. Calàbria, 88
Pessebre veterans Handbol
Organitza: Club Handbol la Garriga
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de 18.30 h a 20.30 h, a la torre del Fanal
Taller d’Ikebana de Nadal. També el dia 20
de desembre.
Organitza: La Torre del Fanal

Divendres 14 de desembre
a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
II Festa dels Superlectors
Organitza: Biblioteca Núria Albó

14, 15, 16, 21, 22 i 23 desembre
Divendres i dissabtes de 17 a 20 h, i
diumenges de 10.30 a 14 h, pels carrers del
poble
Trenet de Nadal solidari amb la Marató de
TV3
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Divendres 14 de desembre
de 16 a 20 h, a l’escola Els Pinetons
Donació de sang. També el dia 28, de 16
a 21 h, al CAP.
Organitza: Banc de Sang
a les 16.30 h, al recinte de l’escola
Puiggraciós
Fira de Santa Llúcia solidària amb la
Marató de TV3
Organitza: AMPA i escola Puiggraciós

Dissabte 15 de desembre
de 9 a 13 h, a la plaça Can Dachs
Mercat Solidari
Organitza: Institut Vil·la Romana

l’Agenda
de 9 a 14 h, a la plaça Can Dachs
Fira de Nadal
Organitza: Voluntàries Oncovallès la Garriga
d’11 a 13 h, a la plaça de Can Dachs
Bodyattack Remember.
Aportació voluntària i solidària 5€
(col·labora amb la Marató de TV3)
Organitza: Piscines la Garriga
d’11 a 13 h, a la sala de plens de
l’Ajuntament
Xerrada “Què fer com a pares i mares
davant l’assetjament escolar
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 13 h, a la plaça Josep Maurí i Serra
Cantada de Nadales
Organitza: Escola Municipal de Música
a les 19 h, a l’Auditori
Concert de Nadal en favor de la Marató
de TV3
Organitza: Coral Ariadna

Diumenge 16 de desembre
a les 10 h, des de la pl. Mossèn Jaume
Oliveras
Pujada del pessebre al Turó de la
Fournier
Organitza: CEG
a les 11 h, des del Centre de Visitants
Activitat familiar: “Abracadabra pota de
cabra... la Garriga amagada!”.
Informació: info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants
a les 12 h, a l’Auditori
Concert del Cor Sarabanda i el Cor
l’Antàrtida de Sarrià
Organitza: Cor Sarabanda

Dissabte 22 de desembre
durant el matí, al mercat
Comprar al mercat té premi
Col·labora: Marxants del Mercat

Diumenge 23 de desembre
a les 18 h, a l’Església
Concert de Nadal
Organitza: Escolania Parroquial de
Sant Esteve de la Garriga

Dilluns 24 de desembre

a les 23 h, a l’Església
Cant de la Sibil·la i Missa del Gall
Organitza: Parròquia de Sant Esteve de la
Garriga
a les 21 h, des de la pl. Mossèn Jaume
Oliveras
Caminada nocturna a Puiggraciós.
Xocolatada després de la Missa del Gall.
Organitza: CEG

24, 27, 28 i 31 de desembre i
2, 3, 4 i 7 de gener
a l’Escola Giroi
Casal de Nadal. Inscripcions 11 i 12 de
desembre, de 16 a 20 h a Can Raspall o a
casalslagarriga.anncon@gmail.com (fins
al 17 de desembre)
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dissabte 22 de desembre
durant el matí, al mercat
Comprar al mercat té premi
Col·labora: Marxants del Mercat

a les 17.30 h, a la Torre del Fanal
Taller de manualitats per Sants Innocents
i xocolatada popular
Organitza: Associació de Festes Barri de
Can Noguera

a les 9 h, al parc de Can Terrers
4t Ciclocròs de la Garriga
Organitza: Club ciclista la Garriga
de 17 a 20 h, a la placeta de la Font de
Santa Digna
Patge reial
Organitza: Associació de Veïns i
Comerciants del Barri de Dalt

Dilluns 31 de desembre
a les 11 h, a la Plaça Can Dachs
Cap d’any infantil amb Landry
El Rumbero, xocolatada i cotillons
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 17.30 h, a la plaça de l’Església
XIX Cursa de Sant Silvestre, Memorial Josep Grau. Inscripcions el mateix dia a partir
de les 15.30 h
Organitza: Club Atletisme Les Tortugues de
la Garriga

2, 3 i 4 de gener
de 17 a 20 h, a la sala Andreu Dameson
Campament reial i tallers de fanalets.
Arribada del Mag Garriviu, tallers
infantils, jocs de fusta i activitats per
rebre la Cavalcada de Reis
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Dijous 20 de setembre

de 9 a 12.30 h, a l’Institut Vil·la Romana
VII Jornada de Cooperació, Solidaritat i
consum responsable
Organitza: Institut Vil·la Romana,
Ajuntament de la Garriga

Divendres 28 de desembre

a les 00.45 h, al pavelló de Can Noguera
Revetlla de Cap d’any amb Freak Out i
Animal Show DJ’s.
Venda d’entrades anticipades a l’OAC
Organitza: Ajuntament de la Garriga

horari a determinar, a l’Auditori
Concerts: Vents de Nadal, Tecles de
Nadal, Donem corda al Nadal
Organitza: Escola Municipal de Música

Divendres 21 de desembre

a les 10.30 h, al local del CEG
Exhibició del pessebre del CEG i
cantada de nadales amb la Coral Ariadna
Organitza: CEG

Diumenge 30 de desembre

a les 18 h, a l’Església
Missa del Pollet

Del 17 al 20 de desembre

a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Presentació del llibe “Divines mutacions”, d’Àngels Fitó
Organitza: Biblioteca Núria Albó

Dimecres 26 de desembre

27, 28 i 31 de desembre i
2, 3 i 4 de gener
de 17 a 19 h, a les Piscines de la Garriga
Tallers de Nadal i jocs psicomotrius
Organitza: Piscines la Garriga

25, 26 i 29 de desembre i
12 de gener
a les 19 h, al Teatre de la Garriga –
El Patronat
Els Pastorets
Organitza: Teatre de la Garriga – El Patronat
i Associació Cultural Fem Pastorets

15

Núm 174 . desembre 2018

Dijous 5 de gener
a les 17.30 h, davant el Teatre de la Garriga
– El Patronat
Cavalcada de Reis
Organitza: Ajuntament de la Garriga

Consulteu l’agenda
completa a
www.lagarriga.cat

Martí Oliveras i Agustí de Ferrater, president i membre de l’Associació Meteorològica de
l’Alt Congost – Meteo Saligarda
Són socis fundadors d’aquesta entitat, nascuda amb l’objectiu de posar en valor la meteorologia i la natura de la zona

Podem dir que estem ben tocats per la Saligarda!
Martí Oliveras és geògraf i climatòleg per la Universitat
de Barcelona. Treballa com a meteoròleg a RAC1 i col·labora en diversos mitjans de comunicació de la comarca,
com Ràdio Silenci. És amant de la muntanya i de la natura en general, així com corredor de muntanya amateur
i fotògraf aficionat. Si no el trobeu, busqueu-lo pel Montseny i el Bertí.
Agustí de Ferrater va néixer a Barcelona i va arribar a la
Garriga el 1996. És llicenciat en Geografia, especialitat
Geografia Física, per la Universitat de Barcelona. Treballa a l’Ajuntament de la Garriga des del 2000 com a Tècnic de Governació (inclou la creació i gestió de l’estació
meteorològica municipal i la previsió del Temps a Ràdio
Silenci). És un apassionat de l’excursionisme, la natura i
Com neix l’Associació?
A partir d’anar comentant amb diferents amics les incidències
meteorològiques amb què ens trobàvem. Per posar-ho tot
en comú, vam formar un grup de WhatsApp per passar-nos
fotos, vídeos i comentaris, i es va anar ampliant amb amics
d’amics, tots amb passió per la meteorologia. Un dia vam dir:
Va, prenguem-nos-ho seriosament, muntem una associació?
I mira, aquí estem!
El punt neuràlgic es troba a la Garriga, però compteu
amb membres d’altres llocs. Fins on arriba el vostre
cercle d’influència?
La majoria som de la Garriga o hi tenen alguna relació directa,
però hi ha un company que és de Sant Feliu de Codines i
una companya de Santa Eulàlia de Ronçana. El nostre àmbit
d’actuació, però, no és només la Garriga sinó que també ens
interessa el que tenim a l’entorn, principalment del Montseny
als Cingles de Bertí, és a dir l’Alt Congost, de Centelles a la
Garriga. També mirem a la Vall del Tenes o el Baix Montseny
i la plana vallesana i la Serra Litoral. Tot el Vallès Oriental. De
tota manera, fem seguiment del temps de tot Catalunya per
tal de poder afinar al màxim la previsió pel nostre poble.

Teniu previst organitzar activitats o altres propostes
dirigides a aficionats i a públic curiós?
Sí, la idea és donar a conèixer el clima del nostre poble, així
com de l’Alt Congost, a través de conferències, exposicions,
passejades pels entorns garriguencs, etc. Volem créixer
com a associació i, per tant, aprofitem per recordar que
estem oberts a totes aquelles persones que els agradi la
meteorologia o tinguin curiositat per aprendre’n. Podeu
contactar amb nosaltres a través nostre (els homes del temps
de la Garriga), o del Cap de Protecció Civil, en Josep Marata,
preguntant a l’Ajuntament o bé a Ràdio Silenci.

Quins objectius teniu a l’Associació?
Poder conèixer la meteorologia i la natura del nostre entorn,
les característiques i microclimes, i fer-ne difusió. L’Associació
també neix amb la voluntat de donar valor al patrimoni natural
que tenim a la Garriga, sent molt conscients de la necessitat
de preservar l’entorn davant el creixement de la població i la
proximitat a Barcelona.

Què té la Garriga i els seus voltants, climatològicament
parlant, que la fa especial?
Per sobre de tot, tenim un element ben diferenciador i exclusiu
de la Garriga, que és la Saligarda, un vent fred típic només al
nostre poble, tan típic que té nom propi. És un vent catabàtic,
de característiques orogràfiques, és a dir generat per la
forma del territori que ens envolta, bàsicament provocat per
la diferència d’altitud entre la plana de Vic i la plana del Vallès.
En tota aquesta zona de la vall del riu Congost, que neix a
la comarca d’Osona, l’aire fred que durant la nit i el matí es
genera allà dalt va guanyant força a mesura que s’escola pel
Congost. Val a dir que la Saligarda pot arribar a bufar amb
cops de 50 km/h per hora, mentre a Centelles o Granollers,
no hi fa ni gota de vent. És també responsable d’incrementar
la sensació de fred a l’hivern. Tot plegat fa que gairebé mai
tinguem boira i que, per tant, la Garriga gaudeixi d’uns hiverns
més aviat assolellats, secs i freds.

Amb quins aparells i / o tecnologia compteu?
Actualment cadascú té aparells a casa, però ens basem
principalment en les dades de l’estació meteorològica
municipal, que està al terrat de l’Ajuntament. És una estació de
precisió i automàtica, connectada a un ordinador amb dades
que es poden consultar en directe, 24 hores al dia, a través del
web municipal, o dels webs Meteoclimàtic o Weathercloud.
També mirem altres estacions automàtiques de la Garriga i
entorn que es poden trobar a Internet. Però quan puguem
muntarem la nostra pròpia estació meteorològica.

Com neix la passió per la meteorologia?
La tenim per naturalesa, per interès en conèixer, voler saber
el detalls dels fenòmens meteorològics que veiem i notem
cada dia, per la curiositat, del com, el perquè o el quan de
la pluja, el fred, la neu, el vent, etc. Si una cosa tenim en
comú és que si fa sol ens avorrim i, en canvi, si plou, neva...
estem ben contents. Som conscients que anem al revés del
món. Mira, no hi podem fer res. I és més, en el nostre cas,
com a garriguencs, podríem dir que estem ben tocats per la
Saligarda!

