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L’esport, eina de cohesió social
La Garriga posa al dia els seus equipaments esportius
Fomentar l’esport com a eina de cohesió social i com
a factor bàsic per dur una vida saludable. És un dels
objectius de mandat que es va marcar l’equip de govern
de l’Ajuntament de la Garriga. Per a dur-ho a terme,
l’aposta ha estat el manteniment i modernització de les
instal·lacions esportives del municipi.
Des del 2015, s’ha invertit en millores com el nou
paviment del poliesportiu de Can Noguera i l’arranjament
de les antigues pistes de tenis, que han passat a ser
poliesportives. També es va començar a actuar en el camp
de futbol, pintant-ne la coberta i la tanca perimetral, una
actuació que ha culminat amb la col·locació de la nova
gespa. A més, pavelló, camp de futbol i piscines comptaran,
a partir de finals d’aquest febrer, amb una xarxa de calor,
alimentada per dues calderes de biomassa.
A Can Violí també s’han substituït els seients i reformat
els vestidors. I ara, s’està treballant en el tancament de
la Pista 2, on també es canviarà el paviment i el mobiliari

esportiu i es reformaran els vestidors. La reforma de la
Pista 1 i la construcció de la pista d’atletisme a Can Terrers
seran dos dels grans projectes per aquest 2019.
Obrir l’esport a la ciutadania
Tot plegat, unes inversions que superen el milió d’euros i
a les que cal sumar les subvencions a entitats esportives
del municipi, xifra que s’ha doblat des de l’inici de
legislatura. El foment de l’esport entre la joventut també
té un paper destacat amb iniciatives com l’Esport Escolar
o el casal d’estiu Quercus. Sense oblidar els ajuts socials
a esportistes, als quals es destinen cada any 10.000 euros.
Finalment, l’esport es vol obrir a tothom amb esdeveniments
als carrers de la Garriga, com la Colors Corpus Run, la
cursa de l’1 de maig que organitza el Club Atletisme Les
Tortugues, o La Mitja Marató, aquest febrer, on s’espera
la participació de més de 12.000 persones i per a la qual
l’Ajuntament fa una aportació econòmica de 5000€.

ELGARRIC | opinió dels grups polítics
PDeCAT: Estem fent una feina molt important amb la modernització de les instal·lacions esportives municipals per fomentar l’esport
com a eina de cohesió social i integradora i com a hàbit saludable.
Acord: L’ajuntament ha de fomentar l’esport des de totes les vessants: cal ajudar l’esport federat, tenint les instal·lacions a punt i dotant de subvencions perquè els clubs puguin subsistir, però també cal fomentar l’esport no federat ni reglat, l’esport escolar, l’esport
familiar... Tota pràctica esportiva significa foment de valors.
CUP: L’esport de base és un vehicle per a la cohesió social als municipis. Per això considerem que garantir l’accés a tothom, potenciar l’esport femení o millorar les instal·lacions municipals són les actuacions essencials en què cal incidir, més que no pas destinar
gairebé 10.000 euros en dos partits de voleibol aquests dos darrers anys, la repercussió positiva dels quals no sabem veure per enlloc.
C’s: Pista nº2: Obres previstes per juliol-agost 2018. Mal licitat per part del PDeCAT. Resultat: mesos d’afectació a entitats esportives i
obres encara inacabades. Canvi de gespa del camp de futbol: Període d’obres previst: 17/12/18 a 6/1/19. Obra adjudicada el 18/12/18! =
1 mes sense poder entrenar ni jugar-hi. Una gestió calamitosa del PDeCAT. Menys triomfalisme, si us plau.
PSC: El fet de deixar les obres per final de mandat ha fet que les entitats de la Garriga, hagin patit les molèsties per no complir terminis.
Entenem que el Foment de l’Esport s’ha de treballar amb previsió i facilitant l’accés a les famílies.
SI: El foment de l’esport a la Garriga sempre ha estat una prioritat per part de tots. Això es demostra tant en la quantitat d’entitats i
clubs esportius que tenim com en el gran nombre d’esportistes del nostre poble. Probablement en un futur immediat caldrà disposar
de més instal·lacions esportives per evitar la saturació de les actuals. S’ha de seguir en aquest camí!
ICV: Promoure l’esport està molt bé com a eina de convivència i lleure. Cal que aquest sigui inclusiu per tal que tothom el pugui practicar tenint en compte les persones amb més dificultats. Cal garantir el seu gaudi amb condicions i tarifes d’accés universal.
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breus
L’educació en temps de guerra

Joan Rof Garcia, garriguenc i estudiant de Magisteri, ha creat una
activitat didàctica en forma de joc
adreçada a Primària i ESO, que
permet conèixer i reflexionar sobre com va afectar la Guerra Civil
a l’educació d’escolars refugiats a
la Garriga.
L’activitat, anomenada L’educació
en temps de guerra, es va estrenar a mitjans de gener a l’escola
Sant Lluís Gonçaga. Adaptada per
a Primària i per a ESO, gira entorn
un taulell que representa el periple de quatre grups de refugiats.
L’alumnat, organitzat en quatre
grups, ha d’avançar des del vèrtex del taulell on hi ha la casella
de sortida fins al centre on hi ha
la casella final, tot responent unes
preguntes de reflexió, després de
tirar un dau.
L’educació en temps de guerra
s’emmarca en el programa de la
commemoració del 80è aniversari
del bombardeig. A més, passarà a
formar part del catàleg d’activitats
del Centre de Visitants.

Accions artístiques de La Filanda
Previs a l’acte institucional de
diumenge, La Filanda Espai de
creació va oferir dues accions
artístiques, sota el títol de
B-80/15. La primera, Redibujando
el Gernika, és una instal·lació
lumínica signada per Luisa Álvarez,
que presenta l’icònic quadre de
Picasso amb llum i que es pot
visitar a l’Església de la Doma els
dies 2, 3, 9 i 10 de febrer d’11 a 14
h. D’altra banda, a can Ramos, la
cantant garriguenca Jana Sirés va
oferir un concert acústic, que va
comptar amb una performance a
càrrec de l’IES Vil·la Romana amb
l’acompanyament de Gospel Joy.

ELGAR R IC | notícies

La Garriga commemora el bombardeig
L’acte institucional i el de record a les víctimes, els més sentits

El darrer cap de setmana de gener van arrencar els actes de commemoració
del 80è aniversari del bombardeig a la Garriga durant la Guerra Civil.
Un crit per la memòria va ser l’acte institucional que va aplegar més persones
(més de 200), diumenge 27 a la Doma. Marina Rossell va oferir un recital, que va
acompanyar els parlaments de familiars de víctimes i persones desaparegudes
en el bombardeig. També es va fer una ofrena floral a la fossa comuna i la
descoberta de la nova senyalització memorial.
En el seu parlament, l’alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, va fer palès que
les administracions tenen la responsabilitat de recordar i denunciar, amb actes
com aquest, el que el feixisme va fer als municipis.
El Molt Honorable President de la Generalitat, Quim Torra, va tancar l’acte, i va
remarcar el treball fet a la Garriga per la recuperació de la memòria històrica.
D’altra banda, dimarts 29
de gener, a les 14.45 h, dia i
hora exactes del bombardeig,
es va fer un homenatge a
les 15 víctimes mortals que
va deixar l’episodi. L’acte va
consistir en una ofrena floral
i la descoberta d’una placa en
record de les persones que
van morir.
Propers actes
Durant el mes de febrer,
continuen els actes de commemoració del bombardeig,
amb rutes guiades, tallers i
espectacles teatrals. La programació completa es pot
consultar al web lagarriga.cat
i en els tríptics repartits pels
diferents equipaments municipals.
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Descobrir les
aigües termals

El Centre de Visitants organitza una
nova activitat familiar per conèixer
les característiques i funcions de les
aigües termals de la Garriga: “Experimenta la Garriga Termal”.
Es tracta d’un taller i alhora una
sortida de descoberta que es du a
terme pel centre històric de la Garriga
i al mateix Centre de Visitants.
La primera part de la visita es fa al
Pou Calent, descobrint la seva nova
senyalització, per explicar la història
del termalisme. Després, al Centre
de Visitants es fa un taller pràctic
per als més petits, on s’estudien
les característiques i propietats de
l’aigua termal.
L’activitat està recomanada per a
famílies amb infants a partir de 5 anys
i té un cost de 8 euros per família.
Diumenge 27 de gener a les 11 h, es
va estrenar “Experimenta la Garriga
Termal”. Per a més informació, cal
escriure a:info@visitalagarriga.cat o
bé trucar al 610 477 82

Més de 8.000
persones al CdV

Durant l’any 2018, 8330 persones van
passar pel Centre de Visitants de la
Garriga o van participar en alguna de
les activitats i visites guiades que va
organitzar. Les activitats i jornades de
portes obertes durant Corpus s’enduen
el gran gruix de la participació del
2018. En total, 4266 persones van
passar pel Centre o van visitar Can
Raspall, els jardins de la Casa Barbey,
el refugi de l’estació, la Doma i Santa
Maria del Camí, la Fundació Maurí o
les casetes en miniatura de la família
Olivé Bulbena a l’Asil Hospital (més de
1200).
Pel que fa a les persones que van
passar pel Centre de Visitants i que van
participar en activitats programades,
la xifra arriba a les 2688, i en quant a
grups escolars i particulars, són un
total de 1376. Per mesos, el mes de
març recull les xifres més elevades
amb un total de 563 persones que van
passar pel Centre. D’aquestes, 413
van participar en visites i activitats.
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breus
Comencen les obres al camp
d’aprenentatge

El camp d’aprenentatge de Can
Terrers comença a ser una realitat. S’han iniciat els treballs
d’adeqüació de l’espai on s’ubicaran una sala polivalent, una
zona de simulació d’excavació,
una necròpolis i l’aparcament,
entre altres.
Llibre d’Interpretació del
Patrimoni
L’Ajuntament, en col·laboració
amb la Diputació de Barcelona, està preparant un llibre
sobre Interpretació del Patrimoni (IP), disciplina que encara
no compta amb cap publicació
en català. El llibre neix a partir
dels cursos d’IP que organitza
el consistori des de fa anys i els
continguts estan elaborats per
part del professorat, expert en
la matèria, que els ha impartit.
Dins dels estudis de cas que
s’inclouran, n’hi haurà un sobre
la Garriga i l’ús que està fent de
la IP. Es preveu que es publiqui
durant aquest 2019.

Es presenta el Pla Estratègic de l’Arrela’t
El document proposa accions per produir i consumir de manera local i respectuosa
El dia 20 de desembre, es va presentar la diagnosi i el Pla
Estratègic de l’Arrela't, un projecte transversal que vol
contribuir a produir, distribuir i consumir de manera local,
concient i respectuosa amb l'entorn.
Per elaborar la diagnosi, s’ha analitzat la producció
de producte local i el seu potencial, i s’han avaluat la
demanda entre comerços, restaurants i menjadors
comunitaris, i les polítiques municipals. A més, s’ha fet
un procés participatiu amb els agents implicats.
Entre les propostes d'acció, hi ha la creació d'una marca
de producte, de les bases per un nou model de poble o
d'espais logístics. El Pla Estratègic també preveu que
en 10 anys el municipi hauria de tenir més pagesos,

producte local i qualitat ambiental i menys vehicles a
motor i contaminants ambientals, entre altres.
L'acte va acabar amb una degustació de productes de
proximitat de l’Associació Agrària La Garriga.
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Jana Sirés en concert al Teatre
La garriguenca presenta el seu primer disc “Waterfall”
i eclèctic però molt proper. Amb el preu de l’entrada,
s’inclou un taller per a nens i nenes de 3 a 12 anys
relacionat amb el concert. Per inscripcions i informació
cal escriure a info@teatrelagarriga.cat fins divendres 8
de febrer a les 14 h.

La cantant garriguenca Jana Sirés presenta el seu
primer disc, Waterfall, al Teatre de la Garriga – El
Patronat, aquest 9 de febrer. Sirés, que ja va oferir un
tastet del seu treball en el concert vermut que es va
celebrar a l’Auditori per Festa Major, presenta uns
temes que van des del pop-folk, la bossa nova o fins i
tot la música electrònica, conformant un àlbum fresc

Altres espectacles
Entre els actes de commemoració del bombardeig, el
Teatre també ofereix el dia 16 de febrer, Màtria, una
obra que reivindica la Història a través de les cartes
d’un soldat afusellat a la Guerra Civil, Enrique Isart
Alonso, a la seva mare. El cos del soldat va desaparèixer
posteriorment. Màtria és un espectacle documental
que parteix de pròpia la família de l’autora, Carla Rovira.
Amb aquest espectacle, també s’ofereix un taller per a
infants.
D’altra banda, el popular grup musical infantil El
Pot Petit passarà pel teatre a finals de mes, amb les
entrades gairebé exhaurides en els dos concerts que
oferirà. Presentarà el seu tercer disc, A l’aventura, que
neix després de la bona acollida dels seus dos primers
discos, Canta amb El Pot Petit i Ritmes i rialles!.

breus
Flors al centre

Taller de Carnestoltes

Benedicció dels animals

Passat el Nadal, els carrers Centre i
Calàbria de la Garriga s’han omplert
de color amb la instal·lació de testos
amb flors, una iniciativa impulsada
per l’àrea de Comerç a petició dels
comerciants de la zona. També
s’han col·locat flors a les jardineres
del primer tram del carrer Banys,
per tal d’unificar la imatge de tot
l’eix comercial. Es preveu estendre
aquesta iniciativa per altres espais
de la Garriga, per tal de convidar a
passejar i incentivar el comerç local.

Dissabte, 16 de febrer, es durà a terme el taller per construir el Rei Carnestoltes. A banda de la construcció
del tradicional personatge, també
es farà un taller de màscares. L’activitat, que organitza l’EMAD, tindrà
lloc de 10 a 13 h, a Can Xic Corder.
Aquest és un dels actes previs a la
celebració de la rua de Carnestoltes,
que enguany serà el dia 2 de març.
Les bases per participar a la rua es
poden consultar al web municipal i a
les xarxes socials corporatives.

Malgrat la pluja, desenes de garriguencs i garriguenques van portar
les seves mascotes, a la tradicional
benedicció dels animals domèstics a
la plaça de l'Església. L’acte, que va
tenir lloc diumenge 20 de gener, va
estar organitzat per l’Associació dels
Tres Tombs de la Garriga, amb motiu
de la diada de Sant Antoni Abat. Després de la benedicció, les persones
participants van rebre el tradicional
panet i una llaminadura per a les seves mascotes.

ELGARR IC | notícies

La Mitja canvia de data
El dia 9 es fa la festa de presentació de la cursa
La Mitja Marató torna, enguany
amb un canvi de data: diumenge
24 de febrer. La sortida serà
a les 10.30 h, al carrer Esteve
Terrades de Granollers, i en el
seu recorregut per la Garriga,
passarà per la plaça Narcisa
Freixas, el Passeig, la Plaça del
Silenci, el carrer Nostra Senyora
de la Salut, el Passeig dels
Til·lers, la Plaça de l’Església, el
carrer Centre, Banys, la rotonda
de la Cabanya fins a la rotonda
de Can Terrers i d’allà enfilarà cap al polígon. Dissabte 9 de febrer, de 18 a
19.30h, a la plaça de l’Església, es farà una festa de presentació de la cursa. S’hi
projectarà un vídeo, es lliurarà un trofeu en memòria de Josep Grau i l’alcaldessa
de la Garriga, Meritxell Budó, i els alcaldes de Granollers i Les Franqueses,
Josep Mayoral i Francesc Colomé, faran els seus parlaments. També hi haurà
animació i focs artificials.

Nou Reglament Orgànic Municipal
El nou text és fruit del treball de dos anys
El plenari de desembre va aprovar per unanimitat (17 vots) el nou Reglament
Orgànic Municipal (ROM), un document que regula el funcionament de
l’Ajuntament a nivell intern i extern. És fruit del treball de dos anys dut a terme en
la Comissió de Participació, on hi han estat presents tots els grups municipals.
El ROM s’estructura en tres blocs: organització del ple i del govern, participació
ciutadana i codi ètic de bon govern i transparència. Entre altres coses, inclou
noves fórmules de participació ciutadana, com la possibilitat de presentar
propostes al ple reduint el nombre de signatures requerides del 15% del cens
al 3%. També es recull no limitar el temps de les intervencions dels regidors i
regidores en les sessions plenàries i el compromís de redactar un codi ètic de
transparència, que l’Ajuntament ja aplica des de fa anys.

Nou impuls al comerç local
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breus
Protecció Civil busca voluntariat

Protecció Civil la Garriga busca
voluntaris i, sobretot, voluntàries
per formar part d’aquest cos de
suport en actes públics, en dispositius preventius i en situacions
d’emergència. I és que la crida
s’emmarca en una campanya, en
col·laboració amb l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament, que vol obrir
el voluntariat a les dones.
Tot el voluntariat rep formació
per adquirir els coneixements
necessaris per a la realització
de les tasques requerides. Les
persones interessades poden escriure a pclagarriga@gmail.com.

Nou horari a l’OAC

Amb la campanya “Compra’l aquí”
Aquest mes de febrer, l’Àrea de Comerç de
l’Ajuntament vol donar un nou impuls al comerç local amb la campanya Fem Poble!, que
vol posar de manifest que comprar a la Garriga val la pena per molts motius, com l’atenció propera i professional. Un dels punts forts
de la campanya és l’actuació Obre’l aquí, que
vol donar una nova vida als locals comercials
buits, convertint-los en aparadors temporals
per impulsar la implantació de nous negocis.
A més, sota el nom de Compra’l aquí, la campanya vol animar la població a comprar en
els establiments del municipi, donant vida al
comerç local.

A partir d’aquest mes de febrer,
per una reestructuració en els
horaris de l’Ajuntament, l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà canvia d’horari. Així, l’horari d’obertura de
l’OAC serà els dilluns de 8 a 19 h.
La resta de dies l’horari d’obertura es manté de 9 a 14 h.
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Coneixement
de la societat catalana
8
El Mòdul C s’adreça a persones nouvingudes

L’àrea de Serveis de Socials de
l’Ajuntament posa en marxa,
aquest febrer, el Mòdul C, un
projecte que ajuda les persones
nouvingudes a conèixer la societat
catalana.
El Mòdul C inclou 10 sessions
de dues hores, impartides per
diferents tècnics del consistori. La
primera sessió, de presentació,
tindrà lloc el dia 5 de febrer a la
sala de plens de l’Ajuntament,
amb la benvinguda de l’alcaldessa,
Meritxell Budó.
El Mòdul C, que s’imparteix un cop
l’any, forma part d’un programa,
el Servei de Primera Acollida,
que prové de la Generalitat i
que també inclou els Mòduls A
i B. Aquest servei contempla un
conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de
formació i informació de les persones nouvingudes al territori. Inclou
l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements
mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.
Pel que fa als altres dos mòduls, l’A ofereix l’oportunitat d’aprendre català
i castellà i va a càrrec d’un professor de l’Escola Municipal d’Educació. El
B dóna coneixements laborals i es fa al Servei d’Ocupació de Granollers.
Els usuaris i usuàries del Mòdul C són majoritàriament persones
estrangeres que han fet una entrevista de primera acollida, ja estan fent
el mòdul A i estan treballant en el seu arrelament social.

breus
Xerrada d’orientació educativa

El proper 25 de febrer, l’Auditori
acollirà la xerrada Orienta’t en
família: Com acompanyar els fills i
filles en la tria d’itineraris formatius,
adreçada a famílies d’alumnes
de 3r i 4t d’ESO, batxillerats i
cicles formatius. La conferència
forma part del programa Maleta
de les Famílies, adreçat a famílies
d’alumnes de secundària en
procés de tria d’itinerari educatiu
i professional. Aquest programa
format part del Pla d’orientació de
Suport a les transicions educatives,
un projecte que impulsa la Diputació
de Barcelona, amb l’objectiu de
reduir l’abandonament escolar i
facilitar les transicions educatives.

Celebració dels 30 anys de l’EMAD
L’escola de disseny ha engegat un concurs d’Instagram
Durant la setmana del 5 al 8 de febrer, a l’Escola Municipal
d’Art i Disseny, l’EMAD, es realitzaran diferents activitats
relacionades amb el 30è aniversari del centre. En aquests
dies les classes variaran el seu format per donar pas
a alguna conferència del sector professional, una taula
rodona d’ex alumnes, un fòrum de cinema, tallers artístics
interdisciplinaris, corners d’estudiants, la realització d’una
instal·lació efímera i una botifarrada d’estudiants. A més,
el dia 6 de febrer es farà un acte de celebració del 30è
aniversari de l’escola a Can Raspall.
D’altra banda, des de finals de gener, es pot participar
en el concurs d’Instagram #30anysemad “Dissenyes
o treballes”. Consisteix a publicar fotografies sobre la
temàtica de què és el disseny per a cadascú amb l’etiqueta
#30anysemadconcurs a la xarxa Instagram. La participació
es tancarà el dijous 7 de febrer i el divendres 8 se sortejarà
entre totes les fotografies seleccionades un val per a dues
persones per al Balneari Blancafort i alguna altra sorpresa.

Per a més informació, es poden consultar les bases a
l’Instagram de @emadlagarriga.
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Més 58.000e per
9 projectes de cooperació
S’hi destina el 0,85% del pressupost municipal

El febrer és el segon
mes de l'any en el calendari Gregorià i té 28
dies els anys comuns i
29 els anys de traspàs. En llatí es deia
februarius i era un mes dedicat a unes
festes de purificació, les februa, en les
quals s'aplacaven els morts amb sacrificis i ofrenes. Del seu nom ve el del déu
romà de la purificació Februus. Febrer
no existia en el calendari romà d'època primitiva, va ser afegit com gener
amb la reforma de Numa Pompili que va
adaptar els mesos al cicle lunar. Aprofitant que és un mes de fred, presentem
l’origen de paraules sobre peces de
roba.

L’any 2018, l’Ajuntament ha destinat 58.880,71€ a la subvenció de cinc projectes
de cooperació al desenvolupament gestionats per ONG amb seu o representació
a la Garriga, el que suposa un 0,85% del pressupost municipal. Les aportacions
han anat des dels 6.000€ per al projecte de Mans Unides fins als 16.500€ destinats
a l’escola de comunicació de la Garriga Societat Civil, a Mèxic. Així mateix, s’ha
contribuït amb 6.000€ a donar resposta a diverses emergències humanitàries i
s’han destinat més de 13.000€ en ajudes a població refugiada de Grècia i a donar resposta humanitària davant la violència de gènere a la Governació de Zarqa
(Jordània).

Serveis del SIAD
en el 2018

Xerrades al cicle
Cercle de Dones
El SIAD (Servei d’Informació i Atenció
a Dones) organitza, des del passat novembre i fins al juny, el cicle Cercle de
Dones, una sèrie de xerrades i tallers
al voltant de temes proposats per les
dones ateses habitualment al servei.
Les activitats es fan a Can Raspall,
són obertes a tothom i no requereixen
inscripció prèvia. Alguns dels temes
que es tractaran seran el treball, el
llenguatge no sexista, la menopausa o
la diversitat sexual i afectiva.

Durant el 2018, el Servei d’Informació
i Atenció a Dones (SIAD) ha atès 50
persones: 49 dones i 1 home. La majoria de les dones ateses tenen de 22
a 45 anys i de 46 a 65 i s’han adreçat
al Servei per iniciativa pròpia o derivades des de Serveis Socials. Per nacionalitats, la majoria són espanyoles i
divorciades o en procés de separació.
Les àrees de consulta són diverses,
però majoritàriament, la consulta
principal té a veure amb la violència
masclista.

EDREDÓ
És força lògic que el nom de moltes peces de roba que ajuden a defensar-nos
del fred provingui de països del nord.
La gent d’aquests països havia aprofitat el plomissol d’un ànec dels mars de
l’Europa del Nord que es diu eiderdun
per abrigar-se, en farcien sacs de tela
per tapar-se en anar a dormir. L’eiderdun és un ànec amb el ventre negre i el
dors blanc que viu a prop de les costes
d’Islàndia, Noruega i Suècia. D’aquí la
paraula va passar al francès édredon i
al segle XIX va arribar al català com a
edredó.
CALCES, MITGES I MITJONS
Antigament, la peça de roba interior
femenina que cobria de la cintura fins
a sota els genolls es deia braga o calces. Els homes duien calçotets. Un bon
dia, algú va retallar les calces: la part de
dalt cobria de la cintura a les cuixes i
la part de baix cobria només les cames.
Així la part superior continuava essent
les calces i la part inferior les mitges
calces, d’aquí passar a dir-se per comoditat, les mitges. L’alternativa masculina de les mitges van ser els mitjons,
un diminutiu de mitges. En canvi al País
Valencià els anomenen calcetins perquè
fan la derivació de calces.
ROBA
Segles enrere, la roba de qualitat tenia
més valor que actualment perquè era
escassa, difícil d’aconseguir i representava un signe de distinció social. La
roba bona era un bé desitjable i desitjada per bandits, pirates i assaltants de
tota mena perquè podia ser venuda a
bon preu o regalada a la filla com a dot
del matrimoni.
A l’inici, la paraula roba ve del llatí robare, significava ‘tot allò que s’ha robat’
i era equivalent a botí. A poc a poc el
terme acabà designant únicament els
vestits i les teles de les cases. Així,
abans dir “M’han robat” volia dir que li
havien pres la roba. Actualment la roba
serà la darrera cosa que els lladres
s’enduguin d’una casa.

10

ELGAR R IC | notícies

Recta final de les obres a Can Luna
Es preveu que estiguin enllestides a finals de mes
Les obres de la nau central de Can Luna, futura
sala polivalent de la Garriga, encaren la seva
recta final.
Alhora que s’estan realitzant els darrers treballs d’impermeabilització i col·locació de teules
a la coberta, també s’està construint el mòdul
exterior de serveis, que
servirà com a vestíbul
i on hi haurà també els
lavabos.
Paral·lelament, continuen les tasques de fusteria, instal·lacions i l’arranjament
de les façanes del pati exterior.
La previsió és que la sala polivalent estigui enllestida entre mitjans i finals del
mes de febrer.
L’obra, que suposa la primera fase d’actuació a l’antiga fàbrica de tovalloles,
té un cost de 625.000€. Un cop acabada la nau central, es treballarà en el pati
d’entrada a Can Luna.

Comencen els treballs d’asfaltat

breus
Ascensor a la Torre del Fanal

Continuen les tasques per a la
instal·lació d’un ascensor exterior a la Torre del Fanal, un
equipament que farà l’espai totalment accessible. A mitjans de
febrer es preveu muntar l’estructura metàl·lica que ha de suportar l’ascensor, el qual s’haurà
d’instal·lar a mitjans de març.
Després, quedaran els treballs
de col·locació de vidres, pintura
i acabats diversos. La previsió és
que les obres finalitzin a mitjans
d’abril.

També els d’adaptació de passos de vianants

Trasllat dels Bombers

A finals del mes de gener, es van iniciar els
treballs d’asfaltat de diversos carrers del municipi. El projecte complet
contempla l’asfaltat de
més d’una vintena de
carrers, tot i que les tasques s’estan realitzant
per fases.
En la primera fase, s’ha
d’asfaltar la zona de Can
Poi, concretament els
carrers Pere Ballús, Can
Poi del Bosch, l’avinguda
Santa Margarida i l’avinguda Onze de Setembre. En una segona fase, prevista
entre els dies 13 i 18 de febrer, s’asfaltarà la zona de Tremolencs: l’avinguda
Tremolencs, els carrers Cirerer i Pou i la plaça Ibera.
Les fases 3 (zona de Can Noguera) i 4 (zona Centre) resten pendents d’establir
una data d’inici. Pel que fa al carrer Santa Maria del Camí, la zona que afecta els
diversos centres educatius es farà el dia 4 de març.
Pel que fa als treballs d’adaptació de diversos passos de vianants de la Garriga,
s’ha començat a treballar en el creuament entre la Carretera de Samalús i la
Ronda Carril.

Durant aquest mes de febrer, el
Departament d’Interior de la Generalitat ultima els treballs a la
nau del polígon de Can Terrers on
s’han de traslladar els Bombers
Voluntaris del Figaró. Aquests
dies, s’instal·len la cuina, els
equips de telecomunicacions,
de telefonia i televisió i l’equipament informàtic. Tan bon punt
s’enllesteixin aquestes tasques,
els bombers s’hi traslladaran de
seguida. El nou parc de bombers
disposarà d’unes instal·lacions
modernes i adequades, en una
ubicació idònia per donar resposta als serveis del cos.
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Gespa nova 11
al camp de futbol

Ombrejat a la
plaça del Silenci

El camp de futbol de la Garriga lluirà,
a principis d’aquest mes, la nova gespa. Els treballs per a la instal·lació
de la mateixa van començar al gener, quan es van treure les porteries,
la gespa i els aspersors vells i se’n
van instal·lar de nous. També s’han
canviat les banquetes, les porteries
i s’han realitzat diversos treballs de
repintat dels voltants del camp. Sota
la nova gespa, s’ha col·locat una base
elàstica que ajuda a amortir les caigudes i a estabilitzar el terreny. Un cop
posada la gespa, s’hi ha tirat sílice per
donar estabilitat i cautxú perquè el
terreny tingui elasticitat. Aquesta actuació forma part de tota una millora
del camp de futbol que va començar
fa un parell d’anys quan es van pintar la coberta i la tanca perimetral de
l’equipament esportiu.

A mitjans del mes de gener, es van
iniciar les tasques per instal·lar tres
veles ombrejadores a la zona de
jocs infantils de la plaça del Silenci.
Els treballs van començar amb les
tasques de fonamentació de l’espai,
per continuar amb la col·locació
dels pals que han de suportar les
veles.
L’actuació forma part de la millora
de l’espai de joc de la plaça. El passat mes d’octubre, es van substituir
els jocs existents (que es van reinstal·lar en altres espais del municipi)
i es van col·locar noves estructures
multijoc, jocs de sorra, gronxadors i
tobogans, en espais diferenciats per
a què hi puguin jugar infants de diferents franges d’edat.
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breus
Obres a la Carretera
de l’Ametlla

A principis de gener van començar unes obres de millora
de la seguretat a la Carretera de
l’Ametlla. S'hi han col·locat cinc
embornals de recollida d’aigua; dos
nous passos de vianants, un davant
el restaurant i l'altre al carrer
Ceràmica; dues adaptacions, al
carrer Fra Benet i a la carretera
de l’Ametlla amb carretera Nova,
i s’ha resasfaltat el tram del
carril d’entrada a la Garriga que
estava malmès. Es tracta de la
continuació del projecte promogut
per la Diputació de Barcelona al
llarg de tota la carretera BP-1432
de Sant Feliu a la Garriga.

Segueixen els treballs a la Pista 2
Es comencen a arranjar els vestidors, alhora que es fa el tancament
Continuen els treballs del tancament
de la Pista poliesportiva de Can Illa, la
Pista 2. Aquest mes de gener, han començat les obres d’arranjament dels
vestidors de l’equipament, on s’hi estan fent dutxes noves i s’està canviant
l’enrajolat del terra. Aquesta actuació
es fa en paral·lel a l’aixecament de les
parets que convertiran la pista en un
espai tancat, que també segueix en
marxa.
Abans, es va arranjar el mur que delimita l’espai de tota la zona, una part
del qual havia caigut pels darrers episodis de fortes pluges. A més, posteriorment, s’asfaltarà la rampa d’accés
a la pista. Es preveu que tota l’actuació
estigui enllestida a finals de març.
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La Garriga aposta pel
Servei Local de Teleassistència: 286 llars el 2018

Després de festes, ajut
intens al comerç local

La Cultura, eina de
transformació

L’autonomia personal, un dret que
ens capacita per a la vida diària.
Un servei de proximitat que fa més
fàcil el dia a dia.
En paraules d’una usuària del nostre municipi aquest mes de gener:
“la teleassistència em dona seguretat, no me’n separo, m’ha
ajudat moltes vegades. Sempre
hi són. No només per a emergències, sinó per donar-me consells i resoldre dubtes”.
El compromís pel benestar dels
nostre veïns i veïnes i per la millora
del nostre poble segueixen sent la
màxima ocupació i preocupació del
nostre Grup Municipal.
El Servei Local de Teleassistència és un servei d'atenció domiciliària que garanteix la seguretat i
dona tranquil•litat i acompanyament a les persones que poden
estar en situació de risc per factors
d'edat, fragilitat, solitud o dependència, les 24 hores del dia i els
365 dies a l'any, detectant situacions d'emergència i donant resposta immediata a aquestes.
El Servei s’adapta a la mida de
les necessitats de cada persona.
És a dir, de les persones usuàries
(no totes necessiten el mateix suport). N'hi ha de més autònomes
que amb una resposta a una emergència que puguin tenir en tenen
suficient (i això els dona tranquil•litat a elles i a les seves famílies).
A d'altres cal fer-los un seguiment
més intensiu, amb trucades des
de la central per recordar agenda
mèdica, fer suport emocional en
casos de soledat, visites de les
unitats mòbils o dispositius de seguretat complementaris (com els
detectors de foc/fum, de presència
i caigudes...)
A la Garriga tenim 286 persones
usuàries, es dona cobertura a majors de 65 anys en un 10,81% i a
majors de 80 anys d’un 31,29%.
286 persones necessitades de
suport i ajut per poder desenvolupar-se amb un grau d’autonomia
suficient que els permeti poder
mantenir un ritme de vida el més
estable possible.
Aquest és l’objectiu d’aquest servei, el servei a les persones i
l’atenció a les seves necessitats
per aconseguir més seguretat personal i familiar
Els ciutadans i ciutadanes que volen disposar del servei poden formular sol·licituds als serveis socials de cada municipi. Són els
municipis els prescriptors del servei i decideixen els criteris d’accés
que consideren (per perfil, unitat
de convivència, edat, salut) i també si estableixen mecanismes de
copagament.

Les festes de Nadal ja han quedat
enrere i ara, perquè ens hem de
restablir de les despeses que hem
fet durant aquests dies, estem immersos de ple en aquells mesos
que a tothom ens costen de passar. Però al mon del comerç i de
les empreses, tot segueix: arrenca un nou any i cal engegar amb
noves propostes engrescadores.
L’Ajuntament, per la seva part,
apaga els llums de Nadal, però en
canvi posa a punt noves campanyes que han de captar l’atenció
de tots i totes, per retenir-nos al
poble a l’hora cobrir les nostres
necessitats.
D’una banda, posem en marxa
una campanya que ha de posar
en valor els avantatges de comprar al poble, perquè estalviem
temps i benzina, perquè afavorim la comunitat garriguenca en
conjunt, però també perquè ens
deixem assessorar pels nostres
professionals, els comerciants,
que ho fan amb tota dedicació, i
perquè els beneficis de comprar
al poble es queden i retornen al
poble (feina, economia local...).
Una economia i un comerç local
sanejats no només són símptoma
de salut de la comunitat, sinó que
alhora són motor de l’activitat del
poble: cultura, turisme, patrimoni,
en definitiva, una gran contribució
al benestar social i al conjunt de la
ciutadania.
A més, posem tots els esforços
a acabar amb els espais buits
que tant perjudiquen el comerç.
És cert que en temps anteriors,
a la Garriga, teníem un munt de
locals sense ocupar. Aleshores
vam dissenyar una campanya que
ens ajudés a capgirar la situació:
recompondre el lineal de passeig
per l’eix comercial de sud a nord.
La situació actual, que ha variat
sensiblement i ja no és caòtica,
ens permetrà amb facilitat revaloritzar aquests espais i posar fil
a l’agulla per acabar amb aquest
tema.
Acabem les festes també contribuint a posar en valor el concepte
de vila ﬂorida de la Garriga: substituïm els llums de Nadal per un
acompanyament ﬂoral pel centre
del poble, això ens ajudarà a mantenir la imatge de poble alegre.

La relació entre diners i cultura
sempre ha estat conﬂictiva: no és
cap novetat afirmar que la lògica
de negoci i la creació de sentit cultural generen discrepàncies i tensions. El model de les indústries
culturals sembla no aportar massa
més que precarietat, desigualtats
i atomització, tot molt lluny de ser
motor de treball i de creació artística i cultural.
Com podem fer front al paradigma que ens ven com a exclusiu
un funcionament del sector cultural vinculat indestriablement al
mercat? Què hi té a fer la cultura popular i de base, amb aquest
panorama? Segurament ben poca
cosa.
Potser la pregunta que ens hauríem de fer és diferent. Sota quina
perspectiva econòmica la cultura
podria encaixar més còmodament?
La resposta sembla fàcil... Un entorn que permeti la gestió democràtica i participativa, orientada a
les necessitats humanes i compromesa amb la comunitat pot ser
un entorn molt més adequat per
al desenvolupament de les propostes culturals, tant de base com
estrictament professionals.
És per això que des de la CUP
de la Garriga manifestem la nostra alegria per la celebració de la
passada festa major d’hivern de la
Garriga “el Malhivern”, promoguda
per l’assemblea de la Saligarda.
De criteris com la preeminència
del treball cultural sobre el capital, la voluntat de transformació
social, el foment de la diversitat i
la qualitat cultural, de l’equitat de
gènere, de l’arrelament territorial
i del respecte tant per la cultura
pròpia com per la interculturalitat,
només en poden sorgir projectes
engrescadors.
Sabem que el treball de base és
feixuc però animem l’assemblea
popular a seguir treballant per
mantenir viva la ﬂama de la cultura
popular i transformadora perquè,
com sempre diem, festa sí, lluita
també!

ELGARRIC | el consistori

Comencem aquest 2019 amb
preocupació. Mentre estem més
pendents del que passa a Waterloo, Catalunya viu amb una incertesa important amb un Parlament
aturat que deixa sense efectes
alguns dels principals problemes
dels catalans i catalanes.
Un dels problemes que més ens
amoïna, és l’educació pública;
una problemàtica que ataca directament els garriguencs i garriguenques relacionat amb aquesta
manca de polítiques, és el servei
d’Escola Bressol. Fa uns anys,
aquest servei, comportava una
reciprocitat entre les administracions i els usuaris. Fins al 2013 el
repartiment es dividia en 3 parts.
Una part la finançava la Generalitat, una altra l’Ajuntament i l’última, l’havia d’assumir l’usuari.
Això va canviar al curs 2013 –
2014, on la Generalitat va decidir
aplicar retallades dràstiques contra els serveis públics i en canvi
augmentar les subvencions cap
als serveis privats, cosa que el Ple
de la Garriga ha reprovat amb mocions en reiterades ocasions.
La Diputació va assumir part
d’aquest deute de la Generalitat,
però veiem amb preocupació que
al pressupost 2019 d’aquest organisme no hi ha cap partida prevista
en aquest sentit, en un moment en
què el TSJC va admetre una denuncia del Grup Parlamentari dels
Socialistes, on s’obliga la Generalitat de Catalunya a pagar el deute
contret amb els Ajuntaments.
Alguns ajuntaments ja han fet una
queixa formal a la Generalitat de
Catalunya requerint l’acompliment
d’aquesta sentència, mentre a
la Garriga, de moment no tenim
aquesta sort i culpabilitzem de tot
a Madrid. Suposem que l’interès
en què no es tramitin els Pressupostos Generals de l’Estat té
aquest objectiu de seguir culpabilitzant Madrid d’un aspecte que
només és voluntat de la Generalitat.
Mentrestant, a part de bones intencions, nosaltres no sabem en
qui recaurà aquest terç que de
moment, no està pressupostat
i que pot recaure en els garriguencs i garriguenques.
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El centralismo
en la Garriga

Convivència entre caça i
lleure al bosc

Pensant en les persones
més febles, bo per a
tothom

La Garriga es más que su centro urbano aunque pareciera que
para nuestro Gobierno Municipal
solo se deba invertir de manera
notable en él. Tiene su importancia, por supuesto, es el eje comercial más importante de nuestro
municipio y no en vano podríamos
estar de acuerdo que es agradable para pasear aunque seguramente encontremos matices en si
algunas zonas deberían ser exclusivamente peatonales o no. Pero
más allá de esa importancia, la
Garriga está conformada por numerosos barrios donde se invierte
poco o nada, donde solamente el
Gobierno Municipal actúa cuando
no hay más remedio.
Así es como tenemos barrios mal
iluminados por la noche o calles
de Can Illa o Can Noguera que
pueden estar incluso varias noches sin luz artificial. En Montserrat
tuvimos episodios de inundaciones en la calle Banys durante los
periodos de fuertes lluvias del pasado otoño... ejemplos abundan.
Capítulo aparte tienen los parques
infantiles. Un tema en el que hemos sido bastante críticos con el
Gobierno incluso desde antes que
entráramos en el Consistorio en
2015. En efecto, mientras el parque de la Pl. del Silenci ha sido
renovado con nuevas atracciones
pocos años después de haber
sido ya remodelado (incluso ahora se le pondrá umbráculos), hay
otros muy usados también y que
languidecen fruto de las promesas incumplidas del Gobierno de la
Sra. Budó, como Pinetons, o porque pecan de no estar en el centro, como el de Can Caralt, Avda.
Mil•lenari... En estos, los umbráculos que tanto hemos reclamado siguen sin estar ni esperarse. Padres y madres: toca “asarse
al sol” con nuestros pequeños.
Mención especial para el “Parque
de la Tirolina” de Can Terrers, la
brillante idea del Consell d’Infants.
Pese a ser relativamente nuevo
carece de luz artificial adecuada
y algunos bancos para sentarse
los padres... pero eso sí, de eso
no falta en la Pl. del Silenci. La
pregunta es: ¿para el Gobierno
del PDeCAT-ERC existen barrios
de primera y de segunda? Con los
ejemplos que les hemos dado la
respuesta es obvia.
No tengan dudas que Cs seguirá
trabajando para acabar con el
“centralismo” gubernamental sin
que por ello el centro deje de merecer todo el interés y dedicación
que necesita.

Cada any per aquestes dates,
quan és temporada de caça,
retornen determinats "problemes"
de convivència al voltant del
nostre
poble.
És
freqüent
trobar-se caçadors amb l'arma
carregada o disparant pels
boscos de la Garriga. L'altre dia
llegia el comentari d'una persona
gran que havia viscut de prop el
tema de la cacera del senglar; ell
comentava que amb el pas dels
anys, els costums i les maneres
de fer dels caçadors han canviat
molt. Comentava com antigament
els caçadors anaven al lloc de
nit per estar preparats a trencar
l'alba, en aquell moment deixaven
anar els gossos i començava la
cacera que acabava a quarts de
nou, llavors era quan recollien
i feien un copiós esmorzar de
camp, després engreixaven les
armes i comentaven l'acció, per
seguidament baixar cap a casa
a dinar. Així el perill de rebre un
tret acabava a quarts de nou.
Darrerament el costum és primer
quedar al bar i ja es puja cap a
la muntanya ben entrat el dia i
es practica la caça fins al migdia.
Aquests nous costums i el fet que
darrerament la gent, les famílies,
tinguem el costum de realitzar
activitats diverses a la muntanya
i als nostres boscos com ara
passejar, anar en bicicleta, etc.
fa que la possibilitat de trobarte enmig d'una batuda sigui molt
probable, amb el risc que això
comporta, o, tot i no trobar-t’hi al
mig, anar pel bosc del Malhivern
amb els nens sentint trets a prop
no t'aporta la tranquil•litat que
es busca quan es vol gaudir de
l'entorn natural del nostre poble.
Darrerament tenim constància
d'incidents entre caçadors i
caminants tant al Malhivern com
als voltants. Alguns que han
acabat amb denúncies creuades.
NO volem pas demonitzar el
col•lectiu dels caçadors, perquè
estem segurs que els que no
compleixen amb les distàncies
de seguretat o amb la norma de
recollir els cartutxos usats deuen
ser una minoria, però pensem que
el govern municipal ha de buscar
la manera que tots puguem gaudir
del nostre entorn natural, tant
caçadors com no caçadors, amb
seguretat i sense incidents, amb
respecte.

Aquest any ens han fet un bon
regal de Reis: dues persones ens
han agraït la bona feina que vam
fer quan vam governar l’Ajuntament, adaptant les voreres amb
més espai i amb baixadors. Es
dona la circumstància que aquestes dues persones estan en una
situació temporal de mobilitat reduïda. El fet que penséssim en accions positives per a les persones
en situació de feblesa ha estat i és
bo per a tothom ja que en qualsevol moment pot fer falta.
Per això en els pressupostos municipals pel 2019 hem insistit de
nou en la necessitat de continuar
la feina d’accessibilitat al nostre
municipi, reformant carrers, eixamplant voreres...
Un altre aspecte també molt important en aquesta opció d’inclusió social és el d’aconseguir més i
millors serveis socials. Actualment
disposem de mesures de tarifació
social (que en el seu dia van ser
proposades per nosaltres) per
tal que en funció de la renda tothom pugui accedir a serveis com
ara l’escola bressol. Però cal que
aquesta tarifació s’ampliï perquè
pugui arribar a més gent. Així mateix hem demanat que hi hagin
nous ajuts socials per a despeses
mèdiques com odontologia, oftalmologia, pròtesis...
En una societat desigual com la
nostra, l’administració ha de servir per reduir les diferències i en
aquest sentit els Ajuntaments que
són propers a la gent, tenen una
funció decisiva
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DIES 1 i 2
Durant tot el dia, al Supermercat Condis
(c. Banys 61)
Posem-li pebrots al càncer
Organitza: FECEC i la Fundació Oncovallès

DISSABTE 2
A les 10 h, des del Centre de Visitants
Itinerari guiat: “La Doma. Tresor Medieval de la Garriga”. Informació i preus:
info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants
A les 12 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del Conte: “MarramiiiaaaaOuuu!”,
a càrrec de Mon Mas.
Organitza: Biblioteca Núria Albó
De 16 a 21 h, a la Torre del Fanal
Jornada de jocs de taula. Entrada lliure i
gratuïta (menors acompanyats).
Organitza: Jocs de Taula Vallès Oriental

DIUMENGE 3
A les 10 h, a Malhivern.
Iniciació a la marxa nòrdica. Classe
pràctica i caminada per la zona. Places
limitades. Inscripcions prèvies a donesdaralg@hotmail.com
Organitza: Associació Dones d'Ara La
Garriga
A les 11 h, des de la plaça Santa Isabel
Itinerari guiat: “Respostes i memòries
del bombardeig”. Commemoració del
Bombardeig de la Garriga. Informació:
info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

DIMARTS 5
A les 18.30 h, al Teatre de la Garriga – El
Patronat
III Memorial Santi: Conferència de Joan
Cruells: “Salut mental: debilitats i fortaleses”
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast
de la FUMH

DIMECRES 6
A les 7 h, des de l’aparcament de la Sínia
Matinal circular a Campdevànol, recorrent els gorgs del torrent d’Estiula
Organitza: CEG
A les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Story Time: Hora del Conte en anglès!
“Spot Goes to the Circus”, a càrrec de
Cambridge School. Recomanable a partir
dels 2 anys.
Organitza: Biblioteca Núria Albó
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DIJOUS 7

DIUMENGE 10

Hora a concretar, a la sala Andreu
Dameson
Exposició homenatge Anna Franco
Organitza: Escola Municipal de d’Art i
Disseny

A les 6 h, des de l’aparcament de la Sínia
5a ètapa GR11 Català: La Jonquera –
Maçanet de Cabrenys
Organitza: CEG

A les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
“English at the Library”: conversa en
anglès. Xerrada: “Harry Houdini and the
art of illusion”
Organitza: Biblioteca Núria Albó

A les 10.30, 11.30 i 12.30 h, al refugi de
l’estació
Visites teatralitzades al refugi de l’estació. Commemoració del Bombardeig de
la Garriga. Info: info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

DIVENDRES 8
A les 17 h, lloc pendent de determinar
Xerrada criança: Del pit al plat. A càrrec
de Jose Herrero, naturòpata i homeòpata.
Inscripcions prèvies a donesdaralg@
hotmail.com
Organitza: Associació Dones d'Ara La
Garriga
A les 18 h, al Casal de Joves
Taller de Cuina Coreana. Gratuït (cal
inscripció prèvia), places limitades.
Organitza: k-pop_dance_lg
A les 19 h, a Can Raspall
Acte de celebració aniversari 30 EMAD
Organitza: Escola Municipal de d'Art i
Disseny

DISSABTE 9
De 9 a 14 h, a la Plaça Can Dachs
Fira Alternativa
Organitza: Art-Aliment10 i Regidoria de
Comerç i Emprenedoria
A les 10 h, des de Can Raspall (carrer
Banys, 40)
Visita guiada: “El Modernisme de la
Burgesia. Arquitectura, aigua i jardins”.
Informació i preus:
info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants
A les 12 h, al refugi de l’estació
Visita guiada: Refugi antiaeri de l’estació.
(Nova museografia). Places limitades.
Informació i preus:
info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants
A les 18 h, a la plaça de l’Església
Festa de presentació de la Mitja Marató
Organitza: Ajuntament de la Garriga i
Associació Esportiva La Mitja
A les 20 h, al Teatre de la Garriga –
El Patronat
Jana Sirés en concert
Organitza: Teatre de la Garriga –
El Patronat

DILLUNS 11
A les 18.30 h, al Casal de Joves
Inici Curs d’Iniciació a tècnic/a de so
Organitza: Punt d’Informació Juvenil
A les 19 h, a la Torre del Fanal
Cercle de Dones: L’autoestima. Com es
construeix? Com tenir-ne cura?
Inscripcions prèvies a
donesdaralg@hotmail.com
Organitza: Associació Dones d’Ara La
Garriga
A les 19 h, a la Biblioteca Núria Albó
“Llegim el Teatre” - Club de Lectura:
“La bona persona de Sezuan”, de
Bertolt Brecht. Sessions moderades per
Francesc Viñas, professor de Literatura.
Places limitades. Info: A la biblioteca.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

DIMARTS 12
A les 18.30 h, al Teatre de la Garriga – El
Patronat
III Memorial Santi: Conferència de Jordi
Portabella: “La ciència: com ens ajuda
en el dia a dia”
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast
de la FUMH

DIMECRES 13
A les 7.30 h, des de l’aparcament de la
Sínia
Matinal circular pel llevant de la Garriga
Organitza: CEG
A les 19 h, a la sala de plens
Exposició pública de Treballs de Recerca
de Batxillerat
Organitza: Institut Manuel Blancafort,
Institut Vil.la Romana, Sek Catalunya i
Ajuntament de la Garriga

DIJOUS 14
A les 18.30 h, casal de joves
Inici Curs de cangurs
Organitza: Punt d’Informació Juvenil
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A les 19.30 h, a la Torre del Fanal
IV Cicle de Salut i Convivència. Xerrada
"L'adicció a la queixa", a càrrec de
Carmen Mesa, assessora de Salut
personal i laboral
Organitza: La Torre del Fanal

DIVENDRES 15
A les 17 h, lloc pendent de determinar
Xerrada criança: Primers auxilis a la
petita infància. A càrrec de Jose Herrero,
naturòpata i homeòpata. Inscripcions
prèvies a donesdaralg@hotmail.com
Organitza: As. Dones d’Ara La Garriga
A les 20 h, a Peixateries La Garriga
Iniciació al sushi. Places limitades.
Inscripcions a donesdaralg@hotmail.com
Organitza: As. Dones d’Ara La Garriga
A les 21.30 h, a Can Queló
Presentació del llibre “Lluís Plandiura.
El gran col·leccionista”. A càrrec de
Manel Vilar
Organitza: CEG

DIMECRES 20
A les 7 h, des de l’aparcament de la Sínia
Travessa Cànoves – La Garriga per Roca
Centella
Organitza: CEG
A les 21 h, al Teatre de la Garriga –
El Patronat
Conferència: Normes i límits als fills i
filles. A càrrec d’Eva Bach (pedagoga i
escriptora).
Organitza: les AMPA de la

DIJOUS 21
A les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Xerrada-Taller: “Cant prenatal: la
importància del cant durant l’embaràs
i els primers mesos de vida”. A càrrec
de Cristina Franch, Naturópata, acompanyant en Cant Prenatal.
Organitza: Biblioteca Núria Albó
A les 19 h, a l’Auditori
Història de la guitarra
Organitza: Escola Municipal de Música

DISSABTE 16
De 10 a 13 h, a Can Xic Corder
Taller del Rei Carnestoltes i taller de
màscares
Organitza: EMAD
A les 20 h, al Teatre de la Garriga –
El Patronat
Màtria, Commemoració del bombardeig
de la Garriga.
Organitza: Teatre de la Garriga –
El Patronat

DIUMENGE 17
A les 8 h, des de Can Queló
Matinal circular passant per Puig del
Castell i el poblat ibèric de Samalús
Organitza: CEG
De 10.30 a 19 h, a la Torre del Fanal
Jornada de jocs de taula. Entrada lluire i
gratuïta (menors acompanyats).
Organitza: Jocs de Taula Vallès Oriental
A les 11 h, davant del Casal de Rosanes
Visita guiada: “El cel de Rosanes ple
d’ocells de ferro”. Commemoració del
Bombardeig de la Garriga. Informació:
info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

DIMARTS 19
A les 18.30 h, al Teatre de la Garriga – El
Patronat
III Memorial Santi: Conferència de
Montse Guri: “Teixint l’educació”
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast
de la FUMH

DIVENDRES 22
A les 18 h, al Casal de Joves
Tarda de cinema Coreà
Organitza: k-pop_dance_lg
A les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Talles de màscares venecianes, a càrrec
d’Activijoc. 25 places. Inscripció prèvia.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

DISSABTE 23
A les 20 h, al refugi de l’Estació
Espectacle teatral “36 + 1”.
Commemoració del Bombardeig de la
Garriga. Informació i entrades: www.
teatrelagarriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DIUMENGE 24
A les 7 h, des de l’aparcament de la Sínia
Som-hi som-hi: Etapa 24 GR 92: de
Calafell a Torredembarra.
Prèvia inscripció al CEG o al correu
somhisomhisenders@gmail.com
Organitza: CEG
A les 10.30 h, al c. Esteve Terrades de
Granollers
La Mitja Marató
Organitza: Associació Esportiva La Mitja
a les 11 h, al Centre de Visitants
Activitat familiar: “Quan el fred és viu,
les trementinaires surten del niu”.
Places limitades. Informació i preus:
info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants
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A les 11.30 i a les 17.30 h, al Teatre de la
Garriga – El Patronat
El Pot Petit
Organitza: Teatre de la Garriga –
El Patronat

DILLUNS 25
A les 18 h, a l’Auditori
Orienta’t en família. Com acompanyar
els fills i filles en la tria d’itineraris
formatius. Xerrada per a famílies
d’alumnes de 3r i 4t d’ESO, batxillerats i
cicles formatius.
Organitza: CEG

DIMARTS 26
A les 18.30 h, al Teatre de la Garriga – El
Patronat
III Memorial Santi: Conferència de Jordi
Barbeta: “Política i periodisme”
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast
de la FUMH

DIMECRES 27
A les 7 h, des de l’aparcament de la Sínia
Matinal Olesa de Montserrat – Sant
Salvador de les Espases
Organitza: CEG
A les 19 h, a la sala de plens
Ple municipal
Organitza: Ajuntament de la Garriga
A les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Club de lectura: Cicle “La Construcció del
jo”. Llegirem La nit de l’oracle, de Paul
Auster. Sessió moderada per Rosa Solé.
Organitza: Biblioteca Núria Albó
A les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Concurs “Travessa dels Òscars”: resultats, sorteig i xerrada. Xerrada: “Shakespeare i el cinema: guia bàsica (I)”,
a càrrec d’Albert Beorlegui.
Més informació sobre la “Porra dels
Òscars” a la Biblioteca o al Cinema
Alhambra.
Organitzen: Biblioteca Núria Albó i
Cinema Alhambra

DIJOUS 28
A les 17.30 h, a Can Raspall
Moviment d’alliberament de cuirasses.
A càrrec de Cecília Gasull, psicòloga i
terapeuta psicocorporal. Cicle de xerrades Cercle de Dones
Organitza: SIAD
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Joan Rof Garcia (Creador de“L’educació en temps de guerra”)
“L’alumnat podrà valorar el gran regal que la vida els ha donat: tenir una educació que els farà lliures”

Joan Rof Garcia és garriguenc, fill
de fusters, apassionat del mar i
surfista. Estudia 4t curs de Mestre
d’Educació Primària a la Universitat de Barcelona. Ha fet pràctiques
a l’Escola Giroi i a l’Escola Lledoner de Granollers. Està interessat
en la recerca i el canvi educatiu
com a eines de transformació social i ciutadana, el treball per projectes i les pedagogies alternatives.

Com neix la idea de crear aquesta
activitat?
Aquesta activitat neix l’octubre del
2017 a la facultat d’educació de la
Universitat de Barcelona, concretament a l’assignatura de “Didàctica de
la Història”. Com a alumne volia crear
una activitat didàctica manipulativa i
vivencial, en forma de joc, per alumnes de cicle superior de primària que
vinculés la vulneració d’un dret humà
de la Declaració Universal dels Drets
Humans, en aquest cas l’article 26 (el
dret a l’educació), amb un context o
espai local, la Garriga. Posteriorment
vaig decidir continuar amb la recerca
i investigació sobre aquesta temàtica
amb el suport de l’Ajuntament de la
Garriga i el Centre de Visitants.
Hi ha una versió per Primària i una
altra per ESO. En què consisteixen?
Les dues activitats giren entorn un

taulell de joc que representa de manera gràfica el periple de quatre
grups de refugiats. L’alumnat, organitzat en quatre grups, ha d’avançar
des del vèrtex del taulell on hi ha la
casella de sortida (representada amb
una imatge del lloc d’origen del grup
dels refugiats pertinent) fins al centre on hi ha la casella final (representada amb una imatge de la Garriga).
Per avançar pel taulell, l’alumnat, en
el cas de primària, ha de respondre
unes preguntes de reflexió després de
tirar un dau. A l’ESO han de respondre preguntes més complexes, però
en aquest cas després d’investigar
documents, imatges i censos de 1936
a 1939 pertinents a cada grup.
Quins objectius busca l’activitat entre un i altre alumnat?
Ambdues activitats tenen el mateix
objectiu: reflexionar sobre com va
afectar la Guerra Civil l’educació d’escolars refugiats de l’època. A més,
fomentar la memòria històrica local
i fer reflexionar els infants sobre les
semblances amb la situació actual
que viuen els i les escolars refugiades
d’avui dia.
Quin paper va tenir l’acollida d’escolars a la Garriga durant la Guerra
Civil?
La Garriga va ser una de les localitats
que va acollir més persones refugiades de tota la comarca, moltes d’elles
en edat d’escolarització. Va passar de
tenir una població censada de 3.329
l’any 1936 a gairebé 10.000 habitants
l’any 1938 incloent totes les persones
refugiades i desplaçades acollides al
poble.
Quantes escoles van fer aquesta tasca i quina mena d’alumnat van acollir?
Les dades ens permeten saber que
4 escoles locals i 2 colònies escolars van acollir escolars refugiats de
diversos punts d’Espanya i de totes

les edats a les seves aules: l’Escola Ferrer i Guàrdia (l’actual Escola
Sant Lluís Gonçaga), la colònia escolar de la Torre Enriqueta (actual
Hotel Edelweiss), el Grup J. A. Clavé
(l’actual Hostatgeria la Immaculada),
l’Escola Parvulari (actual Escola Municipal de Música), el Grup Cervantes
(no hi ha dades de la seva ubicació
però sí de la seva existència) i la colònia escolar de la Torre dels Ocells
(actual Residència Reig).
Quines conseqüències va tenir la
guerra en l’educació d’aquests infants?
La Guerra Civil va provocar la clausura obligatòria de molts centres
educatius situats als fronts bèl·lics
de tota Espanya per culpa dels bombardejos prop o a la mateixa escola.
D’altra banda, la sensació d’incertesa i inseguretat de les ciutats i pobles
situats en punts de màxima tensió
generava un augment elevadíssim de
l’absentisme escolar. La “calma” de
la rereguarda permetia mantenir viva
l’educació dels infants a les aules de
les escoles.
L’activitat es porta als centres escolars amb motiu de la commemoració
del 80è aniversari del bombardeig
a la Garriga i passarà a formar part
de l’oferta d’activitats del Centre de
Visitants. Com veus que se’n faci
aquesta difusió?
Des del meu punt de vista, és una meravella comptar amb aquesta oportunitat de difusió. Perquè aquest projecte està fet i pensat per l’alumnat
de les nostres aules locals. M’agradaria destacar que gràcies a aquesta
difusió l’alumnat de la nostra localitat
podrà prendre consciència de la voluntat d’acollida dels nostres avantpassats garriguencs i la importància
de l’educació dels infants perquè puguin valorar el gran regal que la vida
els ha donat: tenir una educació que
els farà lliures.

