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El Parc de Bombers de la Garriga, en funcionament
La nau del polígon de Can Terrers ja acull el cos que fins ara s’ubicava a Figaró-Montmany
La Garriga ja és la nova seu oficial del que durant més de
20 anys ha estat el Parc de Bombers de Figaró-Montmany.
El passat 17 de març el cos de bomberes i bombers
voluntaris es va traslladar finalment a la nau situada al
carrer Mil·lenari del municipi, al polígon de Can Terrers.
Les noves instal·lacions compten amb dos pisos d’uns 200
metres quadrats: a la planta baixa s’hi ubica la cotxera, i el
pis superior acull les oficines, els vestidors i serveis com la
sala d’estar, la cuina, el menjador i l’espai de descans per a
les guàrdies. Segons el cap del Parc, Andreu Requena, les
instal·lacions “donaran molta més llibertat de moviments
al cos” i també permetran ampliar la flota de vehicles, que
s’incrementarà amb un segon camió i un nou tot-terreny.
El parc presenta una ubicació estratègica. Per un cantó,
cobreix dos grans espais naturals (el Montseny i els cingles
de Bertí), i per l’altre es troba just a l’eix de la C17, a mig camí
dels parcs de bombers de Granollers i Vic. L’equipament
abasta els municipis de la Garriga, Figaró-Montmany, les
Franqueses, l’Ametlla del Vallès i Tagamanent. Alhora,
com que tots els parcs de bombers funcionen en xarxa,
ofereix suport a la resta de zones i municipis. El cos de la
Garriga disposa d’un total de 25 efectius (tres bomberes
voluntàries i 22 bombers voluntaris) que l’any 2018 van
registrar 325 sortides, la majoria per accidents de trànsit.
La nau que acull les noves instal·lacions ha estat cedida
per l’Ajuntament de la Garriga, que ha assumit el projecte
d’adequació de l’espai, mentre que els equipaments de
l’interior, així com el mobiliari i les telecomunicacions,
han anat a càrrec de la Generalitat. Paral·lelament,

els ajuntaments de la Garriga, Figaró-Montmany, les
Franqueses, l’Ametlla del Vallès i Tagamanent mantenen
un acord per compartir els costos derivats del lloguer de
la nau.
En cas d’emergència, es pot contactar amb el Parc de
Bombers de la Garriga a través del telèfon 93 871 84 77.
També es pot trucar directament al telèfon 012.
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Eleccions generals espanyoles

Segueix el procés participatiu del POUM
Comença el termini d’exposició pública de l’avanç
El procés per redactar el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM )de
la Garriga segueix el seu curs, i des de fa setmanes resta obert a les propostes i
els suggeriments de la ciutadania. Un cop el Ple de febrer va aprovar l’Avanç del
POUM - un primer document de treball- , des de l’Ajuntament es va celebrar una
sessió informativa al Teatre per exposar quines eren les alternatives (en total
n’hi ha tres) que s’estaven estudiant. Totes tres opcions es poden consultar, amb
detall, a l’Ajuntament (cal demanar-les a Urbanisme) i també telemàticament
als web poumgarriga.com.
Durant el mes de març , l’equip redactor de l’Avanç del POUM ha rebut nombroses
visites de veïns i veïnes que volien fer consultes concretes sobre el projecte. Per
a les visites cal sol·licitar una cita prèvia, que es pot demanar fins al 8 d’abril a
través del correu poum@ajlagarriga.cat o del telèfon 93 860 52 89. També s’han
celebrat tallers deliberatius oberts al conjunt de la població i s’ha fet una petita
exposició a l’OAC de l’Ajuntament. El procés de participació del POUM finalitza
el dia 8, però el termini d’exposició pública de l’Avanç del POUM serà obert fins
al dia 26 d’aquest mes.

El proper diumenge 28 d’abril
tindran lloc les eleccions generals espanyoles. A la Garriga, els
col·legis electorals obriran de 9 h
a 20 h i seran els següents: Escola
Municipal d’Ensenyament, Escola
Municipal de Música, Casal de Joves
i les escoles Giroi i Els Pinetons.
El vot per correu es pot sol·licitar
fins a deu dies abans de la votació
(18 d’abril). Més informació al web
municipal.

Festa del barri de Montserrat

El cap de setmana del 25 i 27 d’abril
el barri de Montserrat celebrarà la
seva tradicional festa, amb activitats per a tots els públics i edats.
El programa inclourà una caminada
popular, actuacions musicals, inflables i espectacles infantils, entre
d’altres.

Arrenca el pressupost participatiu 2019/2020
Les propostes es poden fer arribar del 8 al 30 d’abril
La 3a edició dels pressupostos participatius de
la Garriga permetrà decidir el destí de 200.000
euros del pressupost municipal d’inversions de
l’any 2020. Les propostes es poden fer arribar a
l’Ajuntament del 8 al 30 d’abril, a través del web
pressupostparticipatiu.lagarriga.cat i de les urnes que s’han repartit pels diversos equipaments
municipals, on cal dipositar-hi les butlletes de
paper creades per a l’ocasió.
Les propostes es poden presentar tant individualment, en grup o com a entitat, i han de fer
referència a una inversió que es consideri necessària per al poble. Més endavant, es valoraran
tècnicament les idees rebudes i es celebrarà una
jornada per decidir quines són les que passen a
la fase de votació final.
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Meritxell Budó, consellera de Presidència i portaveu del Govern
Jordi Pubill, fins ara regidor de PDeCAT, és nomenat alcalde

La fins ara alcaldessa Meritxell Budó ha deixat el seu
càrrec al capdavant de l’Ajuntament per incorporar-se a
la Conselleria de Presidència en substitució d’Elsa Artadi.
Budó va prendre possessió del càrrec de consellera de
Presidència i portaveu del Govern el passat 25 de març, en
un acte al Saló Sant Jordi de la Generalitat encapçalat pel
president Quim Torra.
Al mateix acte, també era nomenada consellera, en aquest
cas de Cultura, Mariàngela Vilallonga.
La renúncia de Budó a l’alcaldia ha suposat el nomenament de Jordi Pubill com a alcalde del municipi, després
que el regidor rebés 12 vots favorables en un Ple celebrat
just diumenge 24 de març al vespre. En el Ple de renúncia,
Budó va acomiadar-se de l’Ajuntament, satisfeta dels gairebé nou anys que ha passat a l’alcaldia i agraint la tasca
de la resta de grups polítics, la implicació de la ciutadania
en el dia a dia de la Garriga i la bona feina del personal
municipal. “Sóc conscient que abandono la seguretat del

poble per obrir un camí d’incerteses”, va explicar, i va assegurar que ho feia perquè el president de la Generalitat
havia confiat en ella, i també perquè tant Carles Puigdemont com Jordi Turull així li ho havien demanat.
Al seu torn, els i les regidores del consistori van desitjarli sort i encerts en aquesta nova etapa. Un cop nomenat
alcalde, Jordi Pubill va assegurar que assumia el càrrec
amb la “màxima responsabilitat i compromís”. També
va demanar al Plenari seguir treballant “en benefici del
poble”, tot trobant el consens necessari per a afrontar
grans projectes com el POUM. Pubill va ocupar el número
6 de la candidatura de CiU a les eleccions municipals de
2015 i ha estat regidor de Promoció Econòmica, Indústria
Treball i de Joventut. És militant de PDeCAT i de la Crida
Nacional per la República. Nascut el 1987, té formació
superior en Màrqueting i Comunicació i actualment es
troba d’excedència com a director dels aparcaments de
l’empresa SABA a Terrassa.

breus
Portes obertes a escoles bressol

Laura Lange, premi d’Òmnium

Voluntariat lingüístic

L’EBM Les Caliues celebrarà una
reunió informativa el 29 d’abril, i
del 2 al 8 de maig farà jornades
de portes obertes.
Les portes
obertes de la Llar d’Infants de
l’Escola Sant Lluís Gonçaga i de
l’Escola Bressol la Rialla seran el
27 d’abril. Tots els horaris es poden
consultar a l’agenda. En el cas de
la Llar d’infants SEK Catalunya cal
concertar la visita.

L’alumna de l’Institut Vil·la Romana, estudiant de 2n d’ESO, ha rebut
el prestigiós Premi Sambori d’Òmnium Cultural, l’únic de narrativa en
català dirigit als centres educatius
dels Països Catalans. Ha estat guardonada per un relat curt de creació
pròpia que narra les vivències d’una
noia africana, la família de la qual és
víctima de l’esclavatge. Ja es pot llegir al https://www.vromana.cat.

Amb motiu del Dia Mundial de la Poesia alumnes de l’Oficina de Català van
participar, el 19 de març, en una lectura de poemes en diferents llengües
a Can Raspall. A l’acte també es va
presentar la nova edició del voluntariat lingüístic, que aquest curs compta
amb un total de 18 parelles: persones
d’origen divers que es troben periòdicament per practicar i aprendre el
català.
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breus
Control de processionària

Els equips de manteniment de zones verdes segueixen controlant la
presència de la processionària del pi
al municipi: un insecte del grup dels
lepidòpters (papallones) que habita
a la conca mediterrània. Aquestes
darreres setmanes se n’han retirat
bosses al nus viari nord i a la zona
de Pinetons, i també s’ha treballat a
Can Terrers. En cas de detectar alguna bossa en els pins de la Garriga, cal avisar l’Ajuntament i no quedar-se a la vora de l’arbre afectat.

Tasques d’asfaltat al centre
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Finalitzen les obres
a Can Luna
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La il·luminació del pati i la jardineria, últims acabats
Els treballs de rehabilitació de la nau principal de Can Luna,
que van començar el
passat mes de maig,
ja han finalitzat. Amb
les obres, l’espai s’ha
transformat en una
sala polivalent.
Durant el mes de
març, en la fase de
retocs i d’últims acabats, s’han fet els
treballs de pintura
i s’han col·locat els
sanitaris, els vidres i
les cortines. També s’ha instal·lat la il·luminació del pati exterior, on s’hi ha fet
tasques de jardineria i s’hi ha posat sauló. Per accedir a la sala, un cop estigui
en funcionament, caldrà creuar el pati i entrar a través d’una galeria d’accés de
nova construcció.

Campanya per potenciar el reciclatge
Recollida d’envasos lleugers als establiments
La Garriga serà, aquest mes d’abril, un dels municipis participants d’una campanya per incrementar els percentatge de recollida d’envasos lleugers procedents dels àmbits de l’hostaleria, la restauració i el càtering.
Es tracta d’una actuació de l’organització Ecoembes, que es dedica a la recuperació d’envasos arreu de l’Estat espanyol amb l’objectiu que esdevingui un país
europeu referent en aquesta matèria. La campanya es desplegarà a un total
d’onze municipis de la comarca i es calcula que, des d’Ecoembes, es visitaran
prop de 800 establiments.

La caldera de biomassa, en marxa
El sistema ja escalfa el poliesportiu de Can Noguera

L’ultima setmana de març van
començar els treballs de millora
de l’asfaltat al centre del municipi,
i durant aquests dies s’intervindrà
en alguns trams dels carrers Sant
Francesc, Llerona, Vinyals, Ramon
Pasqual i Passeig. Anteriorment
també s’ha actuat a Can Poi, els
Tremolencs, al polígon de Can
Terrers i a Can Noguera, entre
d’altres zones.

La caldera de biomassa instal·lada a la zona esportiva de
Can Noguera ha entrat en funcionament. La primera connexió es va fer fa un mes amb el
pavelló de Can Noguera, que ja
gaudeix de climatització i aigua
calenta generades per la nova
caldera. Des de fa pocs dies,
la xarxa de calor també s’ha
connectat al camp de futbol i
en unes setmanes finalitzarà
l’obra amb la connexió a les piscines municipals.
La instal·lació permet un ús
d’energies alternatives i netes,
i suposarà un estalvi anual en
gas de més de 35.000E anuals.
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La Borsa d’Habitatge,
activa
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Avantatges per llogar pisos buits al municipi
Les persones que tinguin
un pis buit a la Garriga
i que el vulguin posar a
lloguer ja poden gaudir
dels avantatges de la Borsa
d’Habitatge. Per contactarhi només cal que s’adrecin
a l’Àrea d’Habitatge de
l’Ajuntament, on en rebran
tota la informació.
Posar una casa o un pis a
lloguer a través d’aquest
servei dóna dret, entre
d’altres, a una assegurança
gratuïta multirisc, a una assegurança de defensa jurídica en cas d’impagaments
i a un seguiment de les obligacions contractuals de les dues parts signants,
amb assessorament jurídic i tècnic. També garanteix un règim de cobertures de
cobrament de les rendes de lloguers, la tramitació gratuïta dels serveis oferts
i mediació en cas de conflicte. Si cal, també es preveu l’acompanyament en la
tramitació de la cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic.
L’objectiu de la Borsa d’Habitatge és incrementar l’oferta de lloguer a preus
moderats al poble. La iniciativa compta amb el suport de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Nou servei de rober municipal
Recollida de roba i calçat de segona mà
La Garriga ha estrenat un nou
servei: el rober municipal, que
proporciona roba i calçat de segona mà a persones en situació de
vulnerabilitat derivades per part
dels Serveis Socials de l’Ajuntament. La roba es port portar de
dilluns a dimecres de 15 h a 19 h,
i els dimarts i dijous de 10 h a 12
h, al núm. 28 de la carrereta Nova.
Fora d’aquests horaris, es pot
depositar al contenidor situat a
la Sínia. Les peces que no estan
en perfectes condicions s’envien
a l’empresa Dimas, dedicada a la
inserció social, que en fa el tractament oportú.
El rober municipal és un servei
gestionat per l’Associació Garriguenca d’Acompanyament Comunitari, que s’ocupa de la recepció
i la classificació de les donacions.
Les persones interessades a
col·laborar-hi poden trucar a Serveis Socials (93 871 90 95).

A L’abril és el quart mes
de l’any en el calendari
gregorià i té 30 dies. En
el calendari romà primitiu (s. VIII) era el segon
mes de l’any, que començava al març. El
seu nom en llatí era aprilis, format a partir d’Apru, nom etrusc de la deessa grega
Afrodita. També es creu que evoca la paraula “obrir” en llatí, ja que s’obren més
els dies, duren més.
És el mes en què celebrem la diada de Sant
Jordi, és la data per regalar llibres i roses.
Dediquem aquest abril a buscar l’origen
d’aquestes paraules.
LLIBRE
Aquest mot prové del grec býblos, que va
passar al llatí com a liber i fa referència
a l’escorça de l’arbre que es feia servir per
escriure-hi. El primer llibre imprès de la
història fou una Bíblia, editada per l’inventor de la impremta, Johannes Gutenberg al
1454.

Val a dir que en un principi s’havia escrit
en papir, que era un material fet a partir de tires estretes de tiges de papir que
formaven una sola làmina, però per a més
comoditat es passà a la pasta per crear el
paper. Un llibre per tant, és el conjunt de
papers impresos que té més de cinquanta
pàgines.
ROSA
És una paraula que deriva de rodja, la ﬂor,
la rosa que tots coneixem, que es va posar com a nom a una de les illes de Grècia,
l’illa de Rodas, una illa molt coneguda per
la gran quantitat de rosers que tenia antigament.

A Barcelona, durant el segle XV, se celebrava una ﬁra, la Fira dels Enamorats i era
tradició regalar una rosa a totes les noies
que anaven a la missa que se celebrava al
Palau de la Generalitat, actualment és un
dels dies de portes obertes al Palau.

Molts anys més tard, concretament el 1926
es va començar a celebrar el dia del llibre.
En principi s’havia escollit el 7 d’octubre
que era el dia en què va néixer Cervantes.
L’any 1930 es va canviar al 23 d’abril per
commemorar no el naixement, sinó la mort
de l’escriptor. Des de llavors es va estendre el costum de regalar un llibre als nois i
una rosa a les noies.
L’any 1995 la Unesco va declarar el 23
d’abril com “Dia Mundial del Llibre i dels
Drets d’Autor”, en commemoració també
de la mort de Shakespeare. Aquest dia
també va morir el nostre escriptor Josep
Pla.
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Ludoteca per
8
8
Setmana Santa

Propostes per
vacances

Una ruta sobre
el menjar

El Punt d’Informació Juvenil (PIJ)
organitza, els dies 15 i 16 d’abril, la
ludoteca de Setmana Santa. El servei funcionarà de 10.30 h a 13.30 h a
l’Auditori de l’Escola de Música i anirà
a càrrec d’alumnes del Curs de Cangurs. Just aquest mes s’inicia una
nova edició d’aquest curs, que forma part del programa Tastet d’Oficis
del PIJ. També s’ofereix un curs per
aprendre a ser cambrera o cambrer.
El Tastet d’Oficis vol dotar de recursos i eines al jovent perquè aprengui
un ofici i tingui un contacte més directe amb el món laboral Més informació a lgterritorijove@gmail.com.

El Centre de Visitants ha programat
un conjunt d’activitats per les vacances de Setmana Santa. Aquest
mes oferirà la visita teatralitzada
a la Doma “L’arxiu de pedra” (6
d’abril); la visita guiada “Doma.
Tresor Medieval de la Garriga” (20
d’abril); l’itinerari guiat “El modernisme de la Burgesia” (13 i 20
d’abril), i la visita al refugi antiaeri
(13 d’abril). També es farà l’activitat
familiar “Què va ser abans, l’ou o
la Garriga” (21 d’abril), una sortida
basada en el joc en equip a partir
de 6 anys. Horaris a l’agenda i a visitalagarriga.cat

El passat 27 de març es va
estrenar la ruta “Els camins del
menjar. La transformació de la
Garriga a través de l’alimentació”,
centrada en la història i la cultura
de l’alimentació al municipi. La
ruta ressegueix espais històrics i
actuals vinculats a la producció i al
comerç local d’aliments i passarà
a formar part de l’oferta del Centre
de Visitants. L’activitat vol donar
continuïtat a la recerca La Garriga:
una història entre fogons. Receptes
que parlen d’un poble, una obra de
l’antropòloga Marta Ruiz editada
per l’Ajuntament.

Més de 15.000 visitants a la Fira de la Botifarra
Les tapes i les degustacions gastronòmiques, entre les atraccions més celebrades
La 9a Fira de la Botifarra, que va tenir lloc els dies
9 i 10 de març, va apostar aquest any per un nou
format que va potenciar la zona gastronòmica de
la plaça de l’Església. L’esdeveniment va registrar
més de 15.000 visitants, que van gaudir tant de la
programació cultural com de les degustacions.
Les cansaladeries participants tenien un espai
reservat per exposar i vendre el seu producte,
i van organitzar activitats com el taller de fer
botifarres, en què s’ensenyava als infants a
embotir una botifarra. Una de les novetats va ser
la Tapa Solidària, dissenyada per la cuinera Ada
Parellada, que es podia adquirir durant tot el cap
de setmana: se’n van vendre prop de 400 i els
guanys es van destinar al Rebost de Càritas.
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Tot a punt per Sant
9 Jordi

Llibres, roses i activitats culturals centraran la diada

La diada de Sant Jordi omplirà la plaça de Can Dachs de paradetes de llibres i
roses el proper dimarts 23 d’abril. Durant tot el dia, a més, el centre del poble
acollirà diverses activitats culturals: al matí, a la plaça de l’Església hi tindrà
lloc l’espectacle infantil Sant Jordi Parrander i a la tarda, l’animació per a nens
i nenes seguirà amb l’espectacle Zum, de la companyia La Tresca i la Verdesca.
Alumnes dels centres educatius del poble i entitats també participaran de la
jornada amb diverses propostes (recital de versos solidaris, venda de roses i
llibres de 2a mà, etc.) Des de les llibreries i floristeries, a més, es sortejarà un lot
de productes entre les persones que comprin a la plaça.
Al vespre, des de l’Àrea d’Igualtat s’ha organitzat una activitat amb motiu de Santa
Jordina: a les 20 h, a la biblioteca, la poeta Mireia Calafell oferirà un recital on, a
partir dels seus poemes i de versos d’altres poetes contemporànies, reflexionarà
sobre qüestions relacionades amb el gènere i la lluita feminista.
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breus
A l’abril, paraules mil
L'Associació de Serveis i Comerciants de la Garriga, l'ASIC, amb
l'Oficina de Català, han organitzat el joc lingüístic “A l’abril, paraules mil”. Del 15 al 29 d'abril,
105 establiments de l’ASIC exposaran en els seus aparadors un
cartell explicant l'origen d'una
paraula. Per participar-hi caldrà
buscar-hi una paraula que provingui del grec, llatí, àrab, italià,
francès i anglès i escriure-les en
una butlleta (s’haurà de dipositar
dins de la bústia que es col·locarà a Can Dachs). Es lliuraran
tres premis per valor de 50 euros i el 29 d'abril s'anunciaran
els noms guanyadors per Ràdio
Silenci.

Dia de la Dansa

L’última creació de Guillem Albà
Taller infantil per a nenes i nens durant la funció
El músic Guillem Albà
presenta el darrer espectacle, Calma!, al Teatre de la
Garriga el proper 27 d’abril a
les 20 h. Es tracta d’una obra
de teatre de creació, amb
material inèdit, on l’autor
combina colors poètics i
visuals amb d’altres de
més desenfrenats i festius.
Durant la funció, s’oferirà
un taller per a nens i
nenes de 3 a 12 anys com
a activitat complementària
inscripcions a:
info@teatrelagarriga.cat.
També aquest mes, però
el dia 14, el Teatre acollirà
l’espectacle de titelles
Adéu, Peter Pan, guardonat amb el Premi al Millor Espectacle Infantil de la XXI
Fira de Teatre de Castella i Lleó 2018 i finalista al Premi Xarxa Alcover de la
Mostra d’igualada 2018. El dia 6 serà el torn de la música clàssica, amb Rèquiem
de Mozart. En re menor KV 626, i el dia 28 el del Teatre l’Esplai, amb l’obra
Perruqueria de Senyores. Més informació a teatrelagarriga.cat.

El proper 28 d’abril la Garriga se
sumarà a la celebració del Dia
Internacional de la Dansa, amb
una jornada plena d’actuacions a
càrrec de les escoles de dansa,
els centres educatius i diversos
equipaments i entitats del municipi. Les demostracions es faran
de 11 h a 14 h i de 17 a 21 a la
plaça de l’Església.

Cloenda del Terra de Sons
El cicle de música d’autor Terra
de Sons, que acaba aquest mes
d’abril, porta al poble les actuacions de Jana Sirés i Albert
Freixas (6 abril, a Can Ramos), i
d’Ivette Nadal i Frans Cuspinera
(13 d’abril, a la Doma). Els concerts començaran a les 22 h i el
preu de l’entrada és de 6 euros.
Ho organitza La Gatzara.
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Carnaval 2019
La rua de Carnaval del passat 2 de març va comptar amb una alta participació,
i van ser prop de 1.000 les persones que van inscriure-s'hi.
A més de les diverses disfresses tant individuals com de grups,
la festa va comptar amb l'animació d'un total de 12 comparses.
Les guanyadores en les categories A i B van ser la que recreava la pel·lícula Coco
(Escola Pinetons) i l'anomenada Bollywood Show (Ramat Trempat), respectivament.
En les categories C, D i E es va premiar els grups
Black and White, Els Xuxes i La Tormenta Perfecta.

Premi individual

Cocotons (Pel·lícula Coco-Dia dels Morts)

Catxondos Airlines (Aeroport)

Ramat trempat (Bollywood Show)

Remember me (Pel·lícula Coco)

Black & White (El blanc i el Negre)

ELGARR
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El golpe del año (Atracament)
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Els Bitxos del Puiggraciós (Els insectes)

Japanament (Festa japonesa)

Falcons

Els Xuxes (Sugus)

Garrig Dead (Zombies)

Els Juerguistes (Muntanya russa)

Enterrament de la sardina

12
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Homenatge
a Narcisa Freixas
12

breus
Quercus 2019

Alumnes de l’escola municipal de música Josep Aymerich van oferir, el
passat 26 de març, un concert d’homenatge a Narcisa Freixas (1859-1926).
Durant l’actuació els nens i nenes van cantar cançons de la compositora
i pedagoga musical, tot seguint el fil del seu conte “La casa encantada”.
També els van acompanyar petits grups instrumentals d’alumnes més
grans. El concert es va fer just a la plaça que actualment duu el nom de la
compositora, al davant de la casa on durant un temps va residir.

Just després de Setmana Santa és
previst que s’obri el termini per a
les preinscripcions al casal poliesportiu municipal Quercus 2019 que
es farà al juliol. Les dates exactes,
encara per determinar al tancament
d’aquest butlletí, es publicaran puntualment al web municipal i a les
xarxes socials de l’Ajuntament. Les
places, limitades, s’adjudicaran per
sorteig durant el mes de maig.

Cursa de fons de les Tortugues

Xerrada sobre llenguatge inclusiu
El Servei d’Atenció i Informació
a les Dones (SIAD) organitza,
el 25 d’abril i dins el cicle
Cercle de Dones, la xerrada
“Llenguatge no sexista”. La
sessió anirà a càrrec de la
lingüista Montserrat Vallvé
i es farà a les 17.30 h a Can
Raspall. La propera activitat
serà una xerrada sobre la
menopausa, que impartiran
metgesses de la Fundació Agrupació el dia 30 de maig. El SIAD ofereix
orientació i assessorament a dones del municipi, consta d’un servei de
primera acollida i seguiment, un d’assessorament jurídic i un d’atenció
psicològica. Per contactar-hi cal trucar al 93.871.90.95 o escriure a
pigualtat@ajlagarriga.cat.

El Projecte Lecxit arriba a la Biblioteca
Una iniciativa per despertar l’interès lector dels infants
El Projecte Lecxit, que té per objectiu incrementar l’èxit educatiu
dels infants a través del treball per la millora de la seva comprensió
lectora, ha fet el salt a la Biblioteca per consolidar-se com un
projecte de poble. El programa compta amb la col·laboració de
persones voluntàries, que acompanyen els infants un cop a la
setmana amb l’objectiu de despertar el seu interès per la lectura.
Fins ara es feia amb alumnes de 4t, 5è i 6è de les escoles Giroi i
Tagamanent.
La iniciativa, promoguda per la Fundació Jaume Bofill, pretén
estimular l’hàbit lector dels nens i nenes que hi participen, a partir
dels seus propis interessos i en sessions que s’enfoquen d’una
manera lúdica i amena.

El proper 1 de maig a les 9.30 h tindrà
lloc la Cursa de fons de les Tortugues,
que consta de dues distàncies: un
recorregut de 14 quilòmetres i un
altre de 7 quilòmetres, sempre per
l’entorn de la Garriga. La sortida
serà a la zona esportiva de Can
Noguera, on també es convoquen
curses infantils. Més informació a
lestortugues.cat.
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DIMARTS 2

DEL 6 AL 7

DILLUNS 8

a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga
El Patronat
Conferència de Pau Baizán:
“Migracions africanes”
Organitza: Aula de la Universitat a
l’Abast de la FUMH

Durant tot el dia, a la sorrera Bike
Park
Copa Catalana de Descens
Organitza: Club BTT la Garriga

a les 19.30 h, a Can Raspall
Cicle Joves Intèrprets. Les nostres
Cambres
Organitza: Escola Municipal de
Música

a les 19.30 h, a la Torre del Fanal
Presentació dels pressupostos participatius 2019/2020
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 12 h, al pàrquing de la Doma
Visita teatralitzada a la Doma: “
L'Arxiu de Pedra”, amb tastet.
Info i preus a: info@visitalagarriga.cat
/ 610 477 823. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants

DIMECRES 3

DISSABTE 6

a les 7 h, des de la Sínia
Secció Caminants : Santuari de
Puiggraciós. Itinerari circular pels
cingles de Bertí
Organitza: CEG

a les 12 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte: Em feu un lloc?,
a càrrec de Gerard Agustín i Xavier
Vilaró.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 18h, a la Biblioteca Núria Albó
Story time: Hora del Conte en anglès! The Elves and the Shoe Maker,
a càrrec de Cambridge School.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 17 h, al Parc de Can Terrers
V Duatló familiar de la Garriga
Organitza: Les Tortugues

DIJOUS 4

a les 20 h, al Teatre de la Garriga
Rèquiem de Mozart. En re menor
KV 626.
Organitza: Teatre de la Garriga

a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria
Albó
English at the library: conversa en
anglès. Xerrada: “Henry VIII and the
royal bloodline”
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 22 h, a Can Ramos
Concert Terra de sons, amb Jana Sirés i Albert Freixas
Organitza: La Gatzara

a les 19.30 h, a la Torre del Fanal
IV Cicle de Salut i Convivència: “Resiliència: adaptació positiva a situacions adverses”. A càrrec de Carmen
Mesa, assessora de salut personal i
laboral.
Organitza: La Torre del Fanal

durant tot el dia, a la plaça de
l’Església
Festa de la Primavera
Organitza: Agrupament AIEG Mossèn
Jaume Oliveras

DIA A CONFIRMAR?!?
Durant tot el dia, al poliesportiu de
Can Noguera
Partit de Volei Femení.
Organitza: Club BTT la Garriga
DIVENDRES 5
de 9.30 h a 16 h, a la zona esportiva
de Can Noguera
VII Jornada esportiva de 6è
Organitza: escoles de primària de la
Garriga

DIUMENGE 7

DIMARTS 9
a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga
El Patronat
Conferència de Magda Aranda: “La
ciència de la grafologia: història i
utilitzats judicials”
Organitza: Aula de la Universitat a
l’Abast de la FUMH
DIMECRES 10
a les 7 h, des de l´aparcament de la
Sínia
Secció Caminants: Sant Salvador de
Bellver, itinerari circular des d´Orís
( Osona )
Organitza: CEG
DIJOUS 11
a les 19.30 h, a la llibreria Strogoff
Presentació de la novel·la Sis nits
d’agost, de Jordi Lara. Amb Albert
Benzekry i l’autor del llibre.
Organitza: Llibreria Strogoff
DIVENDRES 12
a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga
Cicle Joves Intèrprets. Les nostres
Orquestres
Organitza: Escola Municipal de
Música

a les 6 h, des de la Sínia
7a etapa GR11 Català: Albanyà –
St. Aniol
Organitza: CEG
a les 9 h, des de l’estació RENFE
Secció Familiar: ruta circular per
Sant Martí de Centelles
Organitza: CEG

DIVENDRES 12

a les 12 h, a la casa de les Òlibes
(c. Ametlla, 20)
Fabra, jugada mestra!, monòleg
teatral
Organitza: Òmnium Cultural i Oficina
de Català

a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga
Cicle Joves Intèrprets. Les nostres
Orquestres
Organitza: Escola Municipal de
Música
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DEL 13 AL 14

DIUMENGE 14

DIMARTS 23

durant tot el cap de setmana, a la
Pica d’Estats
Secció Esquí de Muntanya:
Pica d’Estats
Organització i inscripcions: CEG

al matí, des de la Sínia
Sortida guiada a Sant Llorenç del
Munt
Organitza: Grup Caminaires CA les
Tortugues

Sant Jordi 2019
durant tot el dia, al la plaça de Can
dachs
Paradetes de llibres i flors

de 9 h a 20 h, al Pavelló de Can Violí
Activitat Preselecció Campionat
Barcelona Cadet
Organitza: Club Patinatge La Garriga
i Federació Catalana de Patinatge

a les 11.30 h, al Teatre de la Garriga
Adéu, Peter Pan. Titelles.
Organitza: Teatre de la Garriga

DISSABTE 13

de 10.30 h a 19.30 h, lloc a confirmar
Torneig de Futbol Sala de Setmana
Santa
Organitza: Casal de Joves

de 9 h 14 h, a la plaça de Can Dachs
Fira Alternativa
Organitza: Art-Aliment10 i Regidoria
de Comerç i Emprenedoria
a partir de les 9 h, al Casal de Joves
Curs de Monitor/a de Lleure Infantil
i Juvenil
Organitza: àrea de Joventut
a les 10 h, des de Can Raspall (carrer
Banys, 40)
Itinerari guiat: “El Modernisme de
la Burgesia. Arquitectura, aigua i
jardins”. Informació i preus a: info@
visitalagarriga.cat / 610 477 823. Cal
inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants
a les 12 h, al Refugi de l’estació
Visita guiada: Refugi antiaeri de l’estació. (Nova museografia) Informació
i preus a: info@visitalagarriga.cat /
610 477 823. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants
a les 22 h, a la Doma
Terra de Sons. Concert d’Ivette Nadal i Frans Cuspinera
Organitza: La Gatzara

15 I 16 D’ABRIL

de 10.30 h a 13.30 h, a l’Auditori de
Música
Ludoteca de Setmana Santa
Organitza: Punt d’Informació Juvenil i
alumnes del curs de Cangurs
DIVENDRES 19
a les 21.30 h, a la Parròquia de la
Garriga
Concert-pregària audiovisual amb
l’obra “Seven last words”, del compositor nord-americà J. Trotta.
Organitza: Escolania Parroquial Sant
Esteve de la Garriga
DISSABTE 20
a les 12 h, des del Centre de Visitants
Visita guiada: “La Doma. Tresor
Medieval de la Garriga”.
Info i preus a: info@visitalagarriga.cat
/ 610 477 823. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants
a les 18 h, des de Can Raspall
Itinerari guiat: “El Modernisme de la
Burgesia. Arquitectura, aigua i jardins”. Informació i preus a:
info@visitalagarriga.cat / 610 477 823.
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants
DIUMENGE 21
a les 11 h, al Centre de Visitants
Activitat familiar: “Què va ser abans,
l'ou o la Garriga”.
Informació i preus:
info@visitalagarriga.cat i al telèfon
610 477 823. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants

a les 10.30 h, a la plaça de l’Església
Hora del conte: Sant Jordi Parrander. Amb Cia. de Parranda
Organitza: Ajuntament de la Garriga
durant el matí, al carrer dels Banys
Venda de roses de roba i llibres de
2a mà
Organitza: Projecte d'Emprenedoria
alumnat de 6è de l'escola Puiggraciós
de 12 h a 19 h, a la plaça de Can
Dachs
Projecte Fahrenheit Versos Solidaris, a càrrec de l’alumnat de 1r i 2n
de batxillerat de l’Institut Manuel
Blancafort.
Venda d'articles, a càrrec de l’alumnat de 1r de batxillerat de l’Institut
Manuel Blancafort.
Organitza: Institut Manuel Blancafort
a les 17.15 h, a la plaça de l’Església
Animació infantil amb La Tresca i la
Verdesca, amb l’espectacle Zum.
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 20 h, a la Biblioteca Núria Albó
Recital de poesia: “Aquesta sang”,
amb Mireia Calafell.
Organitza: Ajuntament de la Garriga
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DEL 15 AL 27
als comerços de l’ASIC
Concurs lingüístic: A l’abril, cada
paraula val per mil
Organitza: Oficina de Català i ASIC

DEL 25 AL 27
Festa del barri de Montserrat
Organitza: Associació de Veïns del
barri de la Mare de Déu de
Montserrat

15
a les 18 h, al Teatre de la Garriga
Perruqueria de senyores, amb el
Grup de Teatre de l’Esplai. Teatre/
Clown.
Organitza: Teatre de la Garriga

DIMECRES 24

DISSABTE 27

durant tot el dia, a la Torre del Fanal
El Rasclet, mercat de segona mà
Organitza: La Torre del Fanal

a les 7 h, des de la Sínia
Secció Caminants: itinerari circular
per la Serra de Busa (Solsonès)
Organitza: CEG

a les 20 h, a Teatre de la Garriga
Calma!, de Guillem Albà. Teatre/Clown.
Organitza: Teatre de la Garriga

DILLUNS 29

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: Estrenem el cicle
“Literatura japonesa”.
Llegirem Confesiones de una máscara, de Yukio Mishima.Sessió moderada per Rosa Solé.
Organitza: Biblioteca Núria Albó
a les 20 h, a l'Escola Municipal de
Música
Concert de primavera
Organitza: Escola Municipal de
Música i Oficina de Català
DIJOUS 25 D’ABRIL
de 18 a 20 h, al Casal de Joves
Curs de Cangurs (Tastet d’Oficis)
Organitza: Punt d’Informació Juvenil
a les 17.30 h, a Can Raspall
Cicle de xerrades Cercle de Dones.
“ Llenguatge no sexista”, a càrrec de
Montse Vallvé, lingüística especialista en llenguatge inclusiu.
Organitza: SIAD la Garriga

de 10.30 h a 13 h, a la Llar d’infants
de l’Escola Sant Lluís Gonçaga
Jornada de portes obertes
Organitza: Escola Sant Lluís Gonçaga

de 18 a 20 h, al Casal de Joves
Curs de Cambrers/es
(Tastet d’Oficis)
Organitza: Punt d’Informació Juvenil
a les 18.30 h, a l’EBM les Caliues
Reunió informativa a les Caliues.
Jornada de portes obertes: del 2 al 8
de maig, de 10 h a 11.30 h i de 15 h a
16.30 h (cal trucar al 937321185 i demanar cita prèvia).
Organitza: EBM Les Caliues

de 10 h a 13 h, a l’Escola Bressol la
Rialla.
Jornada de portes obertes
Organitza: Escola Bressol la Rialla
DIUMENGE 28
a les 7 h, des de la Sínia
Som-hi, som-hi: etapa 26 GR 92, de
Tarragona a Vilaseca
Inscripcions al CEG o al correu
somhisomhisenders@gmail.com
Organitza: CEG
a les 8 h, des de Can Queló
Aplec de Puiggraciós. Missa de pobres, sardanes i dinar popular. Tiquets del dinar a La Vienesa, Can Valldeoriola, la parròquia i el CEG fins
al 24 d'abril.
de 9 h a 20 h, als col·legis electorals
Eleccions Generals Espanyoles
a partir de les 11 h, a l’Skate Park
Competició d’Skate. Inscripció prèvia
el mateix dia.
Organitza: Casal de Joves i
Joves Skaters
d’11.00 h a les 14 h i de les 17 h a 21
h, a la plaça de l’Església
Dia Internacional de la Dansa
Organitza: Escoles de dansa i
Ajuntament de la Garriga

DIMARTS 30
a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga
El Patronat
Conferència de Jordi Maddaleno:
“Fidelio, l'òpera que uneix Mozart
amb Wagner”
Organitza: Aula de la Universitat a
l’Abast de la FUMH
DIMECRES 1 DE MAIG
a les 9.30 h, a la zona esportiva de
Can Noguera
Cursa de Fons de Les Tortugues. Les
curses infantils, a les 9 h.
Informació i inscripcions a:
lestortugues.cat
Organitza: Les Tortugues
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Daniel Tarragó (sociòleg)

“Som una societat poc acostumada a deliberar
de forma col·lectiva sobre el bé comú”
les polítiques públiques d’un municipi, que hauria de tenir tres grans objectius. En primer lloc, fer un exercici
de pedagogia capaç de generar una
ciutadania més responsable i compromesa amb el bé comú. En segon,
generar intel·ligència col·lectiva a
través del diàleg per tal d’aportar solucions als problemes que més preocupen. I en tercer i últim lloc, donar la
paraula a la ciutadania perquè pugui
decidir, a través d’un exercici de democràcia directa, quins són millors
projectes a tirar endavant, tenint en
compte els límits pressupostaris i el
guany col·lectiu.
Què permeten, a la ciutadania, els
pressupostos participatius?

Daniel Tarragó és sociòleg,
professor associat del Departament de Sociologia de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i autor de diversos estudis i recerques sobre
administració pública, participació, democràcia o gestió
i innovació pública. És expert
en participació ciutadana i soci
director de la consultoria Neòpolis, la consultora que ha
dissenyat i dinamitzat els pressupostos participatius de la
Garriga juntament amb l’Àrea
de Participació. La nova edició
d’aquest procés participatiu ja
està en marxa, i les propostes
per al pressupost 2019-2020
es poden fer arribar a l’Ajuntament fins al 30 d’abril.

Quin és el principal objectiu dels
pressupostos participatius en un
municipi?
Un procés de pressupostos participatius en el fons és una manera integral i transversal de democratitzar

Proposar, prioritzar i decidir. A partir d’unes normes (condicions que
han de tenir les propostes per tal
que siguin vàlides) i d’un pressupost
que l’ajuntament posa a disposició de
la ciutadania, tothom pot enviar els
seus projectes, ja sigui de manera
individual (amb la finalitat de potenciar la creativitat) o col·lectiva (amb
l’objectiu de generar saviesa comunitària, que és la fórmula que genera major valor afegit). Posteriorment
es seleccionen les millors propostes
vàlides rebudes mitjançant un procés
comunitari de priorització. I finalment es voten les propostes que han
passat a la fase final de votació.
I quines són les principals dificultat
reptes a superar, en aquests processos?
Per aconseguir que tinguin èxit hem
de seduir la ciutadania: la gent se’ls
han de fer seus i entendre que poden
ser una eina potent de transformació
del territori i de millora de la qualitat
de vida. També caldria, pel que fa a
la gestió interna dels mateixos, una
actuació més col·laborativa i transversal entre les diferents àrees dels
ajuntaments que els promouen. I és
summament important entendre que

no es tracta d’una carta als reis on la
ciutadania demana i l’administració
concedeix, sinó d’un exercici col·lectiu on tant la ciutadania com el personal tècnic i polític es conjuren per
trobar solucions eficaces, eficients
i intel·ligents a determinats problemes.
La participació juvenil segueix sent,
en general, baixa...
Si volem que el jovent participi de forma significativa en aquests processos
cal que ens hi adrecem d’una manera
específica, amb un llenguatge i unes
maneres de fer engrescadores, dinàmiques, divertides, i sobretot clares.
Sense generar falses expectatives,
sense paternalismes i deixant-ne
clars els límits i les oportunitats. Cal
crear espais de participació on les
noies i els nois s’hi sentin còmodes,
utilitzar metodologies fresques, flexibles i innovadores.
Com podem avançar cap a un model
més inclusiu?
Una opció és que la gent faci propostes que afectin també al capítol de
despesa corrent i no només al d’inversions. D’aquesta manera es podrien desenvolupar projectes socials,
educatius, culturals, etc.
Som una societat poc acostumada a
participar, com a ciutadania, en les
decisions polítiques dels nostres pobles i ciutats?
Som una societat poc acostumada a
deliberar i a dialogar de forma collectiva sobre el bé comú. Poc acostumada a escoltar i a desgranar els matisos d’una realitat cada vegada més
complexa, poc avesada a deixar-nos
convèncer pels altres i força individualista i solitària. D’aquí la importància d’uns processos que combinen les
tres dimensions de la democràcia, és
a dir, la representativa, la deliberativa i la directa.

