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Tot a punt per a les festes de Nadal

El Trenet i el Parc de Jocs, entre les activitats de dinamització
La Festa de la llum del passat 30 de novembre va marcar l’inici
de la campanya comercial d’aquestes festes, en què tant des
de l’Ajuntament com des de l’ASIC–Som la Garriga s’espera
dinamitzar el municipi. Durant tot el mes, i fins passat Reis, es
duran a terme diverses actuacions per promocionar el comerç
de proximitat.
Entre les accions previstes destaca el Parc de Jocs que
s’instal·larà al centre del poble del 9 al 30 de desembre,
amb atraccions inflables, tallers i activitats per a la canalla
(els tiquets per gaudir-ne podran obtenir-se a les botigues i
establiments on es compri).
Per la seva banda, l’ASIC-Som la Garriga portarà als carrers
el Trenet de Nadal, una iniciativa solidària que destinarà els
seus ingressos a la Marató de TV3.
També organitzarà un concurs d’Instagram per fotografiar-se
amb el personatge Cagarric. Finalment, el 21 de desembre al
mercat s’hi sortejarà un lot de productes.

Comerç local
La gran diversitat del comerç local de la Garriga ofereix
la possibilitat de fer compres de qualitat i amb un tracte
personalitzat, sense cap necessitat d’haver-se de desplaçar
en cotxe o d’anar a una gran superfície.
Des de l’Ajuntament es recorda, a més, que aquestes festes
poden ser, també, una bona ocasió per repensar els hàbits
de consum. I és que comprar al petit comerç no només fa
estalviar quilòmetres i diners, sinó també temps, maldecaps
i imprevistos, molt habituals en les compres per internet. I si
bé la proximitat és important, també ho és adoptar uns hàbits
de consum sostenibles, no només des d’un punt de vista
ambiental i energètic, sinó també ètic i social.
Per tot plegat, s’anima la població a prendre consciència,
també per Nadal, de la responsabilitat que les nostres accions
de consum acaben tenint en la construcció d’un model de
poble –i per tant de societat–, o bé d’un altre. I no només per
Nadal, és clar. Sinó cada dia de l’any.

ELGARRIC | opinió dels grups polítics
ERC: “Per Nadal, engalanem els carrers amb arbres, llums i lluentons, i posem en valor la veritable riquesa de la Garriga,

que es fa present especialment per festes: el seu teixit comercial i el seu teixit associatiu. Gaudim-ne!”
JUNTS: “Per Nadal, quedeu-vos a la Garriga! Feu poble! Gaudiu de les activitats pels nens i nenes i aprofiteu el comerç
local! Enlloc com aquí us assessoraran i us ajudaran amb tot el que necessiteu per a tots els vostres!”
CUP: “Les dates de Nadal signifiquen en la nostra cultura dies de trobades, de reunir-nos, de fer família, pinya, poble...
Animem a reforçar el caràcter comunitari i col·lectiu del Nadal en lloc del consumista. I animem, també a no oblidar
aquelles persones que per migració, presó, exili o qualsevol altre motiu, no podran passar el Nadal amb la seva gent.”
PSC: “Impulsar la dinamització del nostre comerç és dinamitzar el nostre poble. Un comerç de confiança i de qualitat. I a
sobre el complementen les moltes activitats que trobaràs durant aquests dies per viure les festes a la Garriga!”
C’s: “Les deseamos a todos una Feliz Navidad y un próspero año 2020. También disfruten de todas las actividades, que son
muchas y variadas, programadas para estas fiestas y que tendrá su culminación con la Cabalgata de Reyes, la noche de
mayor ilusión para los más pequeños.”
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breus
Revetlla de Cap d’Any

Les versions seran les protagonistes de La Gran Nit 2020: la
festa de Cap d’Any que organitza el
Projecte Mexcla’t al pavelló de Can
Noguera. La revetlla comptarà amb
les actuacions del grup Mala Vida i
d’un DJ que rememorarà la música
de les tardes i nits al Blu i el Privat
de Granollers, o les matinades al
Tubo. Les entrades anticipades es
poden comprar a La Cafeteria i a la
Perruqueria Dreams.

Mercat del Vil·la Romana
Alumnes de l’institut Vil·la Romana
organitzaran el 14 de desembre
al matí, a la plaça de Can Dachs,
un mercat solidari amb peces
i ornaments que han elaborat
per aquestes festes. Els diners
recollits es destinaran a estudiants
amb dificultats econòmiques.

Uns Pastorets innovadors

Fotografia: Laura Ferrandis

L’associació Fem Pastorets torna
a presentar la seva adaptació
particular –i trencadora– d’aquesta
obra tradicional. Els Pastorets
es podran veure al Teatre de la
Garriga–El Patronat els dies 25,
26, 29 de desembre i 11 de gener.
Més informació i entrades a www.
teatrelagarriga.cat.

Fotografia: Julián Vázquez

El Campament Reial canvia de lloc
El Garriviu apareixerà a la plaça del Silenci
El Campament Reial, que se celebrarà del 3 al 4 de gener, canvia la seva
ubicació: aquest any ja no es farà a la plaça de Can Dachs, sinó a la plaça del
Silenci. Entre moltes novetats, el públic hi trobarà espais de joc, una zona de
correus reial, l’olla dels xumets i l’esperat taller de fanalets, que es farà a
l’interior de l’Auditori.
Un dels personatges més esperats d’aquestes festes, el Mag Garriviu, apareixerà
a la plaça del Silenci el dissabte 4 de gener a les 17 h, en un espectacle ple de
màgia que comptarà amb l’animació de la companyia Artistras.
Els Reis arribaran el 5 de gener a la tarda en una cavalcada multitudinària pels
carrers de la Garriga, on hi participaran més d’un centenar de persones i vuit
entitats. El recorregut començarà al davant del Teatre de la Garriga–El Patronat
i acabarà a la plaça de l’Església.

Recollida màgica de xumets
Els infants que lliurin la pipa rebran un carnet
Els Reis d’Orient i el
Mag Garriviu recolliran
xumets d’infants. Els
nens i les nenes que
els el donin rebran, a
canvi, un carnet amb el
missatge ‘Ja sóc gran’.
Amb aquesta iniciativa
es pretén que els infants
es desprenguin del seu
xumet d’una manera
positiva i vivencial, i que
integrin el pas a ser
grans amb naturalitat
i sense dramatisme en una atmosfera especial. El xumet es podrà lliurar al
Garriviu els dies previs a l’arribada dels Reis. Durant la cavalcada se’n faran
càrrec els patges de la Carrossa dels Xumets.
Voleu fer de patges?
Els Reis de l’Orient necessiten tota l’ajuda possible per poder visitar la Garriga.
És per això que qualsevol persona nascuda el 2007 o abans pot viure l’emoció
d’acompanyar-los durant la cavalcada com a patge reial. Per fer-ho cal omplir
el formulari específic que hi ha penjat al web municipal.
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El Consell d’Infants i el Consell d’Adolescents, constituïts
Dos òrgans de participació per fer sentir la veu de la població més jove
El Consell d’Infants de la Garriga per al
curs 2019-2020 es va constituir el passat
12 de novembre, en un acte a la Sala
de Plens. El conformen un total de 19
alumnes dels cursos de 5è i 6è de les
escoles del municipi, que actuen com
a representants dels seus companys i
companyes i s’encarreguen de fer sentir la
seva veu a l’Ajuntament a través d’aquest
òrgan de participació. Des de l’any passat,
a la Garriga també hi existeix el Consell
d’Adolescents, format per joves d’entre 12
i 16 anys dels centres de secundària del
poble. En aquest cas, l’acte de constitució
tindrà lloc el 3 de desembre.
Tant el Consell d’Infants com el Consell
d’Adolescents de la Garriga tenen la
finalitat de garantir que la realitat i les
necessitats d’infants i joves es tinguin en
compte en la presa de decisions municipals. A través de trobades mensuals, els dos grups treballen per aportar
la seva visió a la política municipal, tot aprenent a exercir una ciutadania activa i sota la dinamització d’un equip
especialista en participació ciutadana i millora de la vida urbana.

breus
Torna el Casal de Nadal

Nova representant al CNIAC

Consell Escolar Municipal

La garriguenca Alba Masschaele
Rosell és la nova representant
del municipi al Consell Nacional
d’Infants i Adolescents de Catalunya
(CNIAC). L’Alba, que estudia 6è
de Primària a l’Escola Sant Lluís
Gonçaga, va assistir a l’assemblea
extraordinària del Consell, que es
va fer del 4 al 6 d’octubre, on es va
redactar el Manifest amb motiu del
Dia Mundial dels Drets dels Infants.
Un total de 50 vocals de 27 municipis
van assistir a la trobada.

Les inscripcions per al Casal de
Nadal tindran lloc els dies 11 i 12
de desembre, de manera presencial
a Can Raspall, de 16 a 20 h. També
es podran fer fins al dia 16 al correu
info@anncon.es.
El casal es farà els dies 23, 24, 27, 30
i 31 de desembre i 2, 3 i 7 de gener
a les instal·lacions de l’escola Giroi.
Hi haurà jocs, cançons, manualitats,
gimcanes i moltes altres activitats.

El Consell Escolar Municipal, l’òrgan
de consulta i participació en l’àmbit
de l’educació al poble, es va reunir el
20 de novembre a la Sala de Plens.
Durant la trobada, es va llegir el
Manifest del Dia Mundial dels Drets
dels Infants, que va coincidir amb el
30è aniversari de la Convenció dels
Drets dels Infants i el 60è aniversari
de la declaració d’aquesta efemèride.
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breus
ERC guanya el 10-N al poble

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va guanyar les
eleccions generals espanyoles del
10-N a la Garriga, on va registrar
2.701 vots (28,80% del total). La
segona força més votada va ser
Junts per Catalunya, amb 2.003
vots (21,36%), seguida del Partit
dels Socialistes de Catalunya,
que amb 1.216 vots (12,97%) va
ser el tercer grup més votat. La
Candidatura d’Unitat Popular Per la Ruptura (CUP) va reunir
un total de 1.046 vots (11,15%);
En Comú Podem - Guanyem el
Canvi, 991 vots (10,57%) i el Partit
Popular, 449 (4,79%). Ciutadans
va sumar-ne 386 (4,12%) i Vox
324 (3,45). La participació va ser
del 76,33%, 5 punts per sota de la
registrada el passat mes d’abril.
El cens electoral a la Garriga el
conformaven 12.347 veïnes i veïns.

La Fira de la Botifarra es renova
La tradició cansaladera guanyarà projecció
Des de la regidoria de Promoció Econòmica, l’Ajuntament ha fet una revisió del
projecte de la Fira de la Botifarra amb l’objectiu que esdevingui una eina de
promoció econòmica local i potenciï el sector comercial i turístic, més enllà
de les dates de celebració de l’esdeveniment. L’objectiu principal de la propera
edició serà la potenciació i la projecció externa de la Garriga i la seva tradició
cansaladera.
Després d’un treball d’anàlisi previ, s’ha portat a terme una roda de consultes
i de treball conjunt amb les diferents entitats locals que han col·laborat en les
darreres edicions, a fi de consensuar un projecte renovat i més ambiciós.
Es pretén reforçar el caràcter agroalimentari de la fira amb una àmplia
representació del producte local, més enllà de l’estrictament cansalader. També
es comptarà amb productors i productores del Vallès Oriental que vindran a
presentar producte de qualitat, singular i de proximitat.
La 9a Fira de la Botifarra tindrà lloc els dies 7 i 8 de març al centre del poble i
comptarà amb la participació d’una cinquantena d’expositors agroalimentaris.

El pensament visual, un bon recurs per innovar
L’experta en emprenedoria Maria Batet impartirà un curs a Can Raspall
El Servei d’Emprenedoria de l’Ajuntament organitza una formació
gratuïta, que es farà els dies 16 i 17 de desembre de 9.30 a 14 h a Can
Raspall. Es tracta del curs “Innovació visual: visual thinking al servei
de l’emprenedoria i l’empresa”, que impartirà Maria Batet, una de
les persones més expertes i que més ha innovat en el camp formatiu
relacionat amb l’emprenedoria. El concepte “pensament visual” (visual
thinking, en anglès) comprèn un conjunt de mètodes, tècniques i
recursos visuals per presentar idees, mostrar resultats, fer anotacions
gràfiques o fomentar el treball col·laboratiu. Es tracta d’una eina molt
pràctica tant per aclarir idees, compartir-les, descobrir alternatives
diferents o per presentar projectes.
La formació permetrà descobrir el potencial del pensament visual,
aprendre les eines bàsiques per utilitzar-lo i sintetitzar idees mitjançant
l’ús de dibuixos senzills i paraules clau. Les persones que hi participin
finalitzaran la sessió havent adquirit els elements indispensables
per expressar-se de forma visual. Les inscripcions ja es poden fer a
promoció@ajlagarriga.cat o al telèfon 93 860 52 85.
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breus
Sessions sobre tràmits virtuals

La pista d’atletisme ja és oberta
S’estrena el circuit per a bicicletes
La Garriga ja compta amb una pista d’atletisme de 400 metres (distància
estàndard que la Federació Internacional de Federacions d’Atletisme reclama
per poder celebrar-hi competicions oficials), a la zona de Can Terrers. La darrera
actuació ha estat la col·locació d’una barrera de rocalla per evitar el pas dels
cotxes. Es tracta d’una pista de sauló compactat, però que s’ha construït d’una
manera que permetrà, en un futur, posar-hi tartan al terra.
En el mateix espai, a tocar, també s’ha instal·lat un circuit per a bicicletes, on
desenvolupa la seva activitat l’Escola de Ciclisme de la Garriga. La nova escola
va engegar a mitjans de novembre, amb una jornada de portes obertes en què hi
van participar més de 30 nens i nenes d’entre 4 i 16 anys.

Ja hi ha dates per a les noves sessions d’acompanyament a l’accés
a l’administració electrònica, en
què s’hi ensenya com fer tràmits
telemàtics a la ciutadania. Els propers tallers es faran els dies 16 de
desembre, 20 de gener, i 3 i 17 de
febrer, de 15 a 16.30 h, a l’Escola
Municipal d’Educació (EME). Inscripcions a aeducacio@ajlagarriga.
cat i al 93 860 59 90.

Premis de l’Endevina-la

L’ascensor de la Sínia, en marxa
L’elevador s’enfila fins a la plaça Dr. Montal
L’ascensor de la Sínia ja funciona i permet connectar l’apar
cament amb la plaça
Doctor Montal, tot
millorant-ne l’accessibilitat. L’horari de
servei és de 6 a 23 h
cada dia, de dilluns a
diumenge.
L’estructura de l’ascensor és d’acer, i
les parets de vidre
de seguretat. En total
recorre un desnivell
de 5 metres i evita,
a qui ho necessiti,
haver de pujar per les escales o fer la volta per la zona del Centre d’Atenció
Primària (CAP).
Durant les obres, que es van endarrerir per problemes amb la connexió elèctrica,
també s’ha creat un espai amb elements de mobiliari urbà i una superfície de
panots a l’alçada de la plaça Dr. Montal, just per on s’entra o se surt de l’elevador.

El joc Endevina-la!, de l’Oficina de
Català i l’ASIC, ha rebut més de
10.000 respostes per part de la ciutadania, que ha intentat resoldre
les prop de 100 endevinalles que a
l’octubre podien trobar-se als comerços. Les persones guanyadores
han estat Quim Monserdà (1r premi), Josep M. Pareras (2n premi) i
Lourdes Igartua (3r premi). Des de
l’organització es vol felicitar tothom
que hi ha participat.

4a Mostra de Bestiari
La 4a Mostra de Bestiari Benèfica
es farà, finalment, el 14 de desembre. Organitzada pel Front Diabòlic,
començarà a les 11.30 h a la plaça
del Silenci i s’allargarà al llarg de
tota la jornada. Inclourà la plantada de bèsties, un concert vermut,
cercaviles i una coetada-festa final.
També s’hi recolliran aliments per
a Càritas.
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Curs “Pedres que
8 parlen”

Punt de trobada de professionals del sector
Una vintena de professionals de
diversos punts de Catalunya van
assistir del 20 al 22 de novembre al curs “Pedres que parlen.
La gestió turística local del patrimoni”, que organitzava l’Ajuntament i que va impartir l’expert
José Antonio Donaire, professor
de la Facultat de Turisme de la
Universitat de Girona.
La formació especialitzada en
Interpretació del Patrimoni que
des de fa sis anys s’ofereix des de la Garriga ha esdevingut un punt de trobada
i de referència per a persones que es dediquen a la gestió cultural, turística i
patrimonial.

Projecte educatiu innovador
El Tagamanent treballa la democràcia a l’aula
L’escola Tagamanent ha engegat un projecte per apropar la democràcia al seu
alumnat, amb l’objectiu que els nens i les nenes l’entenguin com “una forma
d’organització social en què el poder de decisió i elecció resideix en la ciutadania”. A través del programa Implica’t, l’escola busca introduir els infants en
dinàmiques democràtiques i organitzatives, tot visibilitzant la seva veu i les seves necessitats com a part de la comunitat escolar. Tot plegat, es tradueix en
l’elaboració de propostes concretes per part dels nens i nenes, que participen
activament en la presa de decisions sobre el seu entorn més proper. Ho fan a
través d’activitats diverses, com són el Dia de la Democràcia, el Dia del Debat o
assembles d’aula, entre d’altres.

Intercanvi generacional
Les Caliues i l’Asil s’estenen la mà
Potenciar activitats de
socialització i relació
entre les persones
grans i els infants és
un dels objectius del
projecte Caliues – Asil,
que el novembre va
encetar la seva 5a edició. Gràcies a aquest
programa
educatiu,
alumnes de l’escola
bressol municipal les
Caliues i residents de
l’Asil Hospital de la
Garriga intercanvien
aprenentatges, emocions i vivències a través de diverses trobades i tallers. Hi participen infants
d’entre 2 i 3 anys i les sessions es fan dos cops al mes, de novembre a juny, tant
a l’escola bressol com a l’Asil.

DESEMBRE és el
dotzè i l’últim mes
de l’any del calendari gregorià que té 31
dies. El nom li ve del fet d’haver estat el desè (llatí decem = deu) mes
del primer calendari romà abans
la reforma de Numa Pompili, el 2n
rei de Roma. En aquest mes tenim
el Nadal, regals, àpats... Què signifiquen algunes d’aquestes paraules pròpies del desembre? Coneguem-ne els seus orígens.
NADAL
Lligat al naixement, Nadal deriva
del llatí natalis, adjectiu que significa “relatiu al naixement”, derivat
del verb nasci, nàixer. Els romans
denominaven el dia del naixement
dies natalis. Amb l’adveniment del
cristianisme i amb la decisió de fixar el 25 de desembre la celebració
del naixement de Jesucrist, va esdevenir un nom que es posava als
infants nats el dia de Nadal. En català, ha donat nom al cognom Nadal.
TORRÓ
D’origen incert, probablement derivat de torrar, amb sufix -ó d’acció;
potser també derivat de terra en el
sentit de ‘terròs’, per comparació
amb un conglomerat de terra, que
donà en català antic terró, terronet,
amb assimilació de la -e- a la -ó,
afavorida pel verb torrar.
NEULA
Del llatí nebula, ‘boira; substància
fina, transparent’ (una de les accepcions de neula), mot que ha conservat des del segle XI el sentit actual
metafòric aplicat al ‘full prim de
pasta de farina’.
PESSEBRE
Del castellà pesebre, llatí praesepe,
‘establia; menjadora’; el castellà
podria provenir del valencià pesebre, ‘menjadora’, tenint en compte
que les figures del pessebre foren
introduïdes a Espanya al s. XVIII per
artistes valencians.
L’Oficina de Català us desitja bones festes i si teniu temps, visiteu
les biblioteques, apreneu-hi, sigueu
savis perquè, com antigament es
deia a Egipte, qui anava a la biblioteca, es curava l’ànima ja que els
llibres curen el pitjor dels mals, la
ignorància.
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L’Ajuntament estrena pla intern d’igualtat
Una eina per escombrar qualsevol discriminació de gènere
En una sessió oberta a tot el seu personal, l’Ajuntament
va presentar el 20 de novembre el Pla intern d’igualtat,
que ha elaborat amb el suport de la Diputació i la
col·laboració de treballadores i treballadors de la casa.
La finalitat del pla és implementar el principi d’igualtat
dona-home en l’estructura interna del consistori, els
seus mecanismes de funcionament i la seva cultura
institucional.
Si bé és cert que les administracions públiques
representen un sector amb les condicions més estables i
igualitàries, l’anàlisi acurada demostra que persisteixen
diverses formes de discriminació envers les dones. Per
això, el pla proposa un conjunt de mesures per garantir
l’equitat, tot aplicant la perspectiva de gènere d’una
manera transversal. Contempla accions de formació i sensibilització, vetllar per una política salarial equitativa i
acabar amb les diferències en el reconeixement d’unes determinades tasques però no d’unes altres. També preveu
mecanismes per millorar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
En la seva diagnosi detecta, entre d’altres, un important biaix de gènere en la concessió de complements salarials
vinculats a la disponibilitat i la prolongació de la jornada laboral. També fa palès que la totalitat d’excedències i
de reduccions per cura de criatures les han sol·licitat, només, treballadores. Des del setembre de 2017, a més,
l’Ajuntament ha deixat de bonificar les reduccions de jornada per cura de fills i filles (una bonificació que sí que es
manté en altres organismes públics, com la Generalitat).

breus
Crit contra el masclisme

El passat 25 de novembre l’Ajuntament va convocar una concentració
amb motiu del Dia Internacional
per a l’Eliminació de les Violències
Masclistes. Sota el nom “Crit contra
les violències masclistes”, l’acte va
reunir un centenar de persones al
davant del consistori. El dia abans,
el col·lectiu Feministes la Garriga va
omplir la mateixa plaça de sabates
pintades de color vermell, en una
acció simbòlica –inspirada en una
instal·lació de l’artista mexicana Elina Chauvet– per visibilitzar aquestes
violències.

Projecte a El Salvador
El projecte solidari que l’Institut
Vil·la Romana –a través del col·lectiu Entrepobles– duu a terme a El
Salvador ha rebut 10.665,65 euros
en un dels ajuts municipals de cooperació al desenvolupament que
convoca l’Ajuntament. La iniciativa
dona suport a l’escolarització de joves a la comunitat del Bajo Lempa,
on s’ha ideat un original sistema de
transport per recollir l’alumnat dels
punts més allunyats de la zona educativa. El projecte també impulsa
diverses accions de sensibilització a
la Garriga.

El Far fa 10 anys

L’associació El Far va celebrar el seu
10è aniversari en un emotiu acte el
passat 9 de novembre. A la trobada
va reconèixer la feina de la gent voluntària i col·laboradora al llarg de
tots aquests anys. També va agrair
la complicitat dels diferents governs
municipals per facilitar espais per
dur a terme els objectius de l’entitat,
entre ells la recuperació de les persones amb problemes de salut mental i
el suport a les seves famílies.
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breus

Increments i noves bonificacions en l’IBI
Aprovades les ordenances fiscals per al 2020

Recàrrec als pisos buits

El plenari de novembre va aprovar
una nova taxa per la qual els
habitatges buits tindran un
recàrrec del 25% en l’Impost de
Béns Immobles (IBI). Aquesta
mesura, que afectarà 47 pisos de
grans tenidors, pretén fomentar-ne
el lloguer.

Actuació al camí fluvial

El ple extraordinari de dimecres 6 de novembre va aprovar les ordenances fiscals
per al proper exercici. Entre les modificacions aprovades, hi ha la introducció de
noves bonificacions i alguns augments de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).
En concret, pel que fa a bonificacions, se’n creen de noves per a immobles on
hi hagi activitats d’especial interès, i per a aquells que es destinin a borsa de
lloguer.
Quant als increments, el diferencial de l’IBI per als domicilis augmentarà
en el valor de l’IPC anual (0,3%). També tindran una pujada oficines, edificis
comercials, indústries, edificis destinats a l’oci i l’hostaleria i els esportius, que
afectarà en major mesura els negocis que tenen un valor cadastral que, de
mitjana, supera els 300.000 o 400.000 euros.
La modificació es va aprovar per 8 vots a favor, 2 abstencions (PSC) i 7 vots en
contra (Junts per la Garriga i Ciutadans).
El plenari va aprovar per 8 vots a favor i 9 abstencions (Junts per la Garriga,
CUP i Ciutadans) la modificació de l’ordenança fiscal de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques (IAE), per la qual es bonificarà les empreses que realitzin
contractacions indefinides i persones en risc d’exclusió social o amb mobilitat
reduïda.

Presentació del Pla de Drogues 2020-2023
L’Ajuntament ha reparat el gual del
camí fluvial entre la Garriga i Figaró, que havia quedat molt malmès
després dels episodis de pluja del
passat mes d’octubre. També duu a
terme actuacions de millora i estudia mesures preventives a l’escola
Els Pinetons per evitar que s’hi produeixin noves inundacions.

Vacunació contra la grip
La campanya de vacunació contra
la grip ja ha començat i aquest any
l’Agència de Salut Pública de Catalunya vol millorar, especialment,
la cobertura de majors de 60 anys,
embarassades i persones amb problemes de salut crònics i condicions de risc. La vacuna es pot rebre
gratuïtament al CAP.

La prevenció en espais de lleure és prioritària

Els cinc municipis que
integren el Pla de Prevenció
de drogues i Promoció de
la salut C17 van presentar
oficialment el Pla de Drogues
2020-2023 en un acte a la
Sala de Plens de l’Ajuntament
el passat 26 de novembre. A
la presentació es van exposar
els eixos de treball per a
aquest nou període, les línies
estratègiques a seguir i les
actuacions que es duran a
terme al territori.
El nou Pla de Drogues reforça les accions preventives i de promoció de la salut en
espais de lleure. També preveu mantenir i potenciar les actuacions vinculades al
Servei d’informació i assessorament sobre drogues i salut (SIAD) i al Programa
alternatiu de la sanció administrativa (PASA). Entre els seus objectius, hi figura,
també, promocionar la vinculació positiva amb la família, la cohesió familiar i la
bona comunicació.
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Cap a una societat
11
sostenible

Del 16 al 24 de novembre el Consorci de
Gestió de Residus del Vallès Oriental
va regalar compost gratuït per a horts i
jardins. L’acció s’impulsava en el marc
la Setmana Europea de Prevenció de
Residus i, a la Garriga, per aconseguirne només calia adreçar-se a la
deixalleria. El compost provenia de la
planta de compostatge de Granollers,
on es tracta la matèria orgànica de
la comarca i del Maresme. Sota el
lema “Tanquem el cicle de la matèria
orgànica”, es volia conscienciar de
les possibilitats del reciclatge i el
seu impacte en la construcció d’una
societat més sostenible.

Millores als
parcs infantils
En les darreres setmanes s’han
fet millores en diverses zones de
joc infantil, com el parc de Narcisa
Freixas, on s’hi han instal·lat dos
gronxadors nous i un multijoc per
a infants de més de 3 anys. També
s’ha col·locat un nou gronxador a la
plaça de les Nines i s’ha traslladat
el joc giratori que hi havia en aquest
espai al parc de Ca n’Illa.
A la plaça de Can Caralt s’ha renovat
un gronxador i a la plaça Can Berga
és previst realitzar-hi millores
a la zona de canalla petita, on
també s’hi han incorporat joguines
compartides.
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breus
Comença la poda

Ja ha començat la poda al municipi,
que s’allargarà fins a la primavera,
seguint el Pla d’Arbrat. Per a aquesta
campanya es tornen a posar en
pràctica les mateixes tècniques de
l’any passat, que suposen una poda
menys agressiva, que afecta menys
la salut dels arbres.

10a Cursa Sant Silvestre
L’últim dia de l’any tothom que ho
vulgui té una cita amb la 10a Cursa
Sant Silvestre –Memorial Josep
Grau. Sortirà el 31 de desembre a les
17.30 h des de la plaça de l’Església i
recorrerà un circuit de 7 quilòmetres.
Les inscripcions es podran fer a
la plaça i es destinaran al Banc
d’Aliments. La cursa l’organitzen Les
Tortugues.

Nou servei de neteja viària al municipi
Més freqüència, més personal i novetats en la maquinària especialitzada
El nou servei de neteja viària de la Garriga
ha entrat en funcionament i des del passat 1
de desembre és l’empresa Urbaser, la nova
concessionària, l’encarregada de mantenir
nets els carrers i les places del municipi. Amb
la nova concessió, l’Ajuntament ha aconseguit
diverses millores en el servei, com són una
major freqüència de pas per tots els sectors en
què s’ha dividit el poble i un augment del 50%
en la plantilla d’operaris de neteja manual.
Entre les novetats hi destaca nova maquinària
especialitzada, com ara tres escombradores
mecàniques d’aspiració, un vehicle elèctric
amb caixa oberta i equip d’aigua a pressió,
un equip d’aigua a pressió amb aigua calenta
per a la neteja de taques d’oli, bufadores i
desbrossadores elèctriques per minimitzar la
contaminació acústica, un equip d’eliminació
de xiclets i tricicles elèctrics per al desplaçament de cadascun dels operaris a les zones de treball assignades.
Tots els vehicles compten amb seguiment GPS de les seves rutes per a un major control de la prestació del servei. També
s’incrementa la freqüència en la retirada manual de les males herbes (a la Garriga no es fan servir glisofats per al control
d’aquesta mena de plantes) i en l’escombrat manual de la via pública.
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Un pressupost del 2020 pensant en les persones
Estem enfilant la recta per arribar als 6 primers mesos del mandat i havent passat la prova de l’aprovació de les ordenances fiscals
ara tocarà aprovar els pressupostos per l’any 2020. La proposta que l’Equip de Govern envia a la resta de grups a discussió presenta
uns comptes que augmenten en 1 milió els ingressos i les despeses. En total 19,5 milions d’euros.
El govern s’ha compromès a resoldre molts temes que quedaven pendents de l’anterior mandat, entre els quals un de molt important:
els recursos humans de l’Ajuntament, un capítol que genera una problemàtica que volem atacar des del principi. Davant d’això, ens
plantegem un estalvi en la despesa corrent, que ens permeti mantenir i potser augmentar el nivell de les inversions.
Tenim altres temes pendents, com posar al dia els polígons industrials, perquè, diguem-ho clar, estan buits i els hem d’omplir; dedicar
esforços en serveis a les persones: això vol dir, ajuts socials i ajuts a l’ensenyament i la formació. I també voldrem fer una primera
inversió al programa d’habitatge social.
Per arribar a aquest punt, necessitem ingressar més diners. El govern ha proposat un increment d’impostos: l’IBI. Demanarem ajut
a les empreses més grans per pagar també allò que invertirem després en ajudar-les a totes elles. Els habitatges, seguiran pagant
pràcticament el mateix que pagaven fins ara, i com que les nostres finances ens ho permeten, tornarem a fer servir crèdit, perquè el
podrem retornar abastament.
El que no podrem resoldre de manera immediata, tot i que ho hem criticat sempre, és fer ús del romanent positiu d’anys anteriors.
Com que aquest 2019 tampoc no podrem gastar tot el que hi havia previst, quedaran diners que mirarem de gastar durant el 2020,
de tal manera que el 2021 el puguem començar ja adequadament.
Bones festes de Nadal a tothom!!!

Una pujada d’impostos del tot injustificada
L’aprovació de les ordenances fiscals a la Garriga el mes de novembre ha comportat una pujada significativa de l’impost de l’IBI per les empreses del
poble. El govern d’ERC va comptar amb el suport de la CUP i PSC.
El mateix procediment per aprovar-les ja deixava tota l’oposició en una greu indefensió política –i l’Ajuntament cometent una irregularitat jurídica greu-,
a més d’un ple extraordinari per un debat tan important. Tot plegat, un desgavell.
Les ordenances suposen més de 8 milions d’euros, i nosaltres vam proposar al govern d’ERC un seguit de propostes, encaminades a no pujar les
taxes i impostos, que en algun cas han estat recollides, com la taxa d’escombraries i l’IAE.
No és el cas de l’IBI, on el govern d’ERC amb el suport de la CUP i PSC, han aprovat un increment significatiu d’aquest impost, que suposarà una
despesa addicional de 180.000 euros per a les empreses de la Garriga. De totes les empreses, no pas les “grans corporacions “ que parlen des del
govern municipal. En realitat, amaguen que fa dos mesos van comprometre una despesa superior a 150.000 € per la contractació de 6 administratives,
sense el pressupost corresponent. Ja vam advertir aleshores que aquesta despesa no prevista no havia de ser coberta amb un augment d’impostos
a la ciutadania.
Nosaltres ens vam comprometre a congelar els impostos, ja que creiem que podem gestionar aquest ajuntament dotant la ciutadania de tots els
serveis que s’han ofert fins ara, tot garantint la bona salut econòmica d’aquesta institució fins ara, com va fer el govern de Meritxell Budó els darrers
8 anys: salut financera, reducció de l’endeutament i congelació dels impostos i taxes municipals. Una congelació d’impostos de la qual se n’han beneficiat els darrers anys les butxaques de tots els garriguencs i empreses que confien en el nostre poble. Tenim la convicció que aquest ajuntament,
gaudint de la salut econòmica que vam deixar, amb la situació econòmica a dia d’avui, no li cal incrementar els impostos i menys encara quan aquest
increment no ve marcat ni ens garanteix un augment de dotació de serveis.
Apostarem sempre per polítiques que afavoreixen la promoció econòmica del teixit industrial i empresarial del nostre municipi i instem al govern municipal a fer el mateix. Aquesta pujada de taxes i impostos era innecessària, no incrementa ni millora els serveis municipals i no compta amb un consens
recomanable per temes com aquests.
Aquest desembre viurem una segona oportunitat per veure com el nou govern municipal afronta el pressupost municipal pel 2020, on esperem més
debat, ser escoltats i poder comptar amb un major consens.
Aprofitem aquestes ratlles per desitjar-vos unes Bones Festes i un feliç any nou!
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Una breu explicació de què ha passat realment amb l’IBI a la Garriga
No ens agrada que ens apugin els impostos, però s’han de millorar els serveis públics. A més, vivim una oportunitat única per internalitzar els
serveis municipals, millorant-ne l’eficiència, les condicions laborals de les treballadores i optimitzant l’ús dels recursos públics. Tot en un moment
en el qual la majoria de la població passa per problemes econòmics als quals cal fer front.
Una enquesta realitzada per l’ARA el 2016, indicava que el 76,7% de catalanes està a favor d’apujar els impostos a qui més ingressos i patrimoni
té (que també és qui més ús fa de serveis públics com la gestió dels residus o els serveis viaris), així com no apujar impostos a qui menys té.
És per aquest motiu que a la Garriga s’ha reestructurat l’IBI.
Però què és el que realment s’ha fet, lluny d’alarmismes demagògics i interessats?
En primer lloc cal dir que no és una pujada global de l’IBI, ni afecta els immobles d’ús residencial ni afecta per igual la resta d’immobles.
A la Garriga es veuen afectats un total d’11.495 immobles, però el 98,7% només patirà una pujada del 0,34% que són uns 1,5€ de mitjana. Els
petits i mitjans negocis, les empreses que més ocupació generen, precisament estan emmarcats en aquest grup.
Els 179 restants patiran una pujada del 25%, pujada feta en funció del valor cadastral i l’ús que se’n fa. Per la meitat, magatzems i aparcaments
de dimensions mitjanes, no arribarà als 300€.
Només set, amb un valor cadastral superior als tres milions d’euros, patiran un augment superior als 5.000€. Grans propietats que s’ho poden
permetre i ajudar al poble en un moment en què ens cal més que mai redistribuir la riquesa.
Sí, l’IBI ha pujat però ho ha fet de forma racional i per poder tirar endavant propostes que repercuteixen en la millora de les condicions de vida de
la gent, en la construcció d’un escenari més just i en la dotació d’eines pròpies per a poder fer front als reptes immediats per tal de millorar la vida
de tothom, independentment del seu poder adquisitiu.

Les ordenances fiscals. La proposta del PSC
Des de la campanya electoral de les eleccions municipals passades, el PSC de la Garriga ha defensat que aquesta legislatura seria la legislatura
d’aconseguir una nova Garriga en molts sentits. Des de la nostra posició al plenari hem començat a treballar en aquest sentit:
L’aprovació de les ordenances fiscals han de poder permetre els ingressos suficients per poder iniciar molts dels canvis que la ciutadania demana i
s’ha de veure com una oportunitat per aprofitar els recursos i posar-los al servei del municipi.
Què s’ha començat a treballar des del PSC i la resta de grups municipals:
• Després de l’Avanç Pla que ha de marcar el futur de la Garriga, el 2020 ha de ser l’any de l’impuls de l’inici del redactat del nou Pla d’Ordenació
Urbanística, que ha de marcar la Garriga que volem en els propers 30 anys. Un treball conjunt de tots els grups polítics.
• Un nou model de gestió de residus: hem de fer una aposta pel reciclatge i més tenint en compte que a partir d’ara pagarem més per abocar el
nostre rebuig. Es fa imprescindible un nou model de gestió dels residus, seguint exemples de municipis que ja han fet aquest canvi. Un model que
ha de premiar els que més reciclin, tal i com estem treballant en moltes reunions de la comissió política i que aquest treball ha de finalitzar durant
l’any 2020 per implementar aquest nou model al 2021. Nosaltres apostem per un servei Porta a Porta, que sembla el més adient per la Garriga.
• Futur dels serveis: una comissió de tots els partits funciona des de l’inici de la legislatura per analitzar possibles municipalitzacions de serveis
(aigua, escola bressol, neteja...). Aquesta comissió tindrà un gran recorregut, ja que no podrà ser imminent, però analitzarem les diferents
opcions. Nosaltres tenim una posició ferma respecte aquest tema, volem parlar de tot sempre i quan la primera beneficiària sigui la ciutadania. Ni
electoralisme, ni politització, sinó el benefici comú per la millor gestió dels serveis públics.
• Pla Local d’Habitatge. En aquest sentit, el PSC ha donat recolzament a les ordenances amb la condició de potenciar encara més la borsa de
lloguer assequible, apostant per bonificar els impostos a aquelles persones que posin el seu pis a disposició de la borsa. Tenim clar que és
necessari fer passes fermes en aquest sentit, de forma conjunta amb la resta de forces polítiques, per donar solució a un problema que pateixen
directament molts garriguencs i garriguenques.
En definitiva, afrontem l’any amb il·lusió i moltes ganes de treballar. N’estem convençuts que serà un gran any per la transformació de la Garriga, i
sobretot el moment de cimentar un projecte col·lectiu per als propers 20 anys. A totes les forces representades al plenari recaurà la responsabilitat de
trobar consensos per aconseguir-ho. El nostre poble ens demana que ho aconseguim i nosaltres estem preparats per intentar-ho!

La clatellada fiscal de l’augment de l’IBI
El passat 6 de novembre va tenir lloc el Ple Municipal sobre ordenances fiscals de la Garriga on s’havien d’aprovar els impostos, taxes i preus públics
per a l’exercici de l’any 2020.
Què ens va portar el Govern d’ERC en aquell Ple? Doncs ens va portar la clatellada fiscal més gran contra els sectors productius en la història recent
de la Garriga. Una clatellada fiscal demanada per la CUP, acceptada irresponsablement pel Govern Municipal d’ERC i que va ser aprovada gràcies
als vots d’aquestes dues forces polítiques i l’abstenció còmplice de PSC.
En què consisteix aquesta clatellada fiscal? Doncs en un augment sagnant de gairebé el 30% de l’Impost de Béns Immobles (IBI) que siguin empleats
com estacionament-magatzem amb valor cadastral superior a 24.000€ i els que són més preocupants: els destinats a comerços i oficines quan el valor
cadastral superi els 300.000€ i els dedicats a oci i hostaleria, a equipaments esportius i els dedicats a ús industrial quan el seu valor cadastral estigui
per sobre dels 400.000€. Una autèntica cacera fiscal que en el cas de la indústria afecta a 48 immobles que són pimes.
Les preguntes que ens hem de fer són les següents: calia apujar l’IBI? No. És veritat que tenim un IBI baix i recaptem poc a la Garriga? Tampoc. Per
què ho afirmem? Perquè a Ciutadans vam fer un estudi basant-nos en dades oficials dels municipis de Vallès Oriental i ens va donar dues certeses
molt clares. La primera, que paguem un IBI per persona dels més alts de la comarca: 386.95€. Només tenim per davant municipis de renda familiar
molt alta com Vallromanes o l’Ametlla o d’altres com Montmeló, la Roca o Llinars que si li descomptem el que aporten d’IBI el Circuit, la Roca Village
i els polígons industrials respectivament, estarien segurament per darrere de la Garriga en aquest rànquing.
La segona evidència que ens deixa l’estudi és que actualment som el 5è municipi de Vallès Oriental que més recapta per IBI. Per davant només Granollers, Mollet, Parets i Sant Celoni ingressen més dels 6.279.000€ de la Garriga. Cal dir que Sant Celoni, després de la clatellada fiscal, el passarem
de llarg.
Perquè cal fer-se dues últimes preguntes. La primera: cal que l’Ajuntament tingui més ingressos quan està sanejat? Creiem que sí, doncs a més ingressos majors serveis podem donar a la ciutadania. La segona: és necessari fer-ho augmentant més la pressió fiscal en concepte d’IBI a la ciutadania
ja de per si alta? Doncs pensem des de Ciutadans que no i que a més és contraproduent.
Nosaltres fem responsables des de ja ERC, CUP i PSC, amb la part alíquota corresponent de les conseqüències que tindrà aquesta pujada insensata
i funesta del 30% de l’IBI als sectors productius de la Garriga.
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DIUMENGE 1
de 10 a 20 h, al carrer Negociant
IX Fira de Nadal del Barri de Dalt.
Organitza: Associació de veïns i
comerciants del Barri de Dalt
a partir de les 10.30 h, a la plaça de Can Dachs
Festa de la Mongeta del Ganxet
Organitza: Associació Agrària de la
Garriga
DEL 3 AL 15
en horari d’obertura, a la Torre del Fanal
Exposició “Dones, Força i Canvi”.
Organitza: Fundació Vicente Ferrer
DIMARTS 3
a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga El Patronat
Conferència de Quique Roca: “Si la batuta no
fa soroll, què fa el director d’orquestra?”
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast de la
FUMH
DIMECRES 4
a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Story Time: Hora del Conte en anglès! “I Want
My Christmas Present!” a càrrec de Cambridge
School.
Organitza: Biblioteca Núria Albó
DIVENDRES 6
a les 19 h, a la Fundació Maurí
Festa de Nadal de la Fundació.
Organitza: Fundació Maurí
DEL 6 DE DESEMBRE AL 28 DE GENER
a la Fundació Maurí
Visita el Pessebre de la Fundació Maurí.
Horari: cada dimarts de 16 a 19 h.
Organitza: Fundació Maurí
DISSABTE 7
durant tot el dia, a la plaça de Can Dachs
Fira alternativa
Organitza: Ajuntament de la Garriga i ArtAliment10

DILLUNS 9
de 17 a 20 h, al centre de la Garriga
Parc de jocs de Nadal
Organitza: Ajuntament la Garriga
a les 19 h, a la Biblioteca Núria Albó
Llegim el teatre – Club de lectura. “Mrs.
Dalloway (Fleshwater)”, de Virginia Woolf Jordi
Oriol. Sessions moderades per Francesc Viñas,
professor de Literatura. Places limitades. Més
informació, a la biblioteca. En escena al TNC:
12/12/2019 a 04/01/2020.
Organitza: Biblioteca Núria Albó
DIMARTS 10
de 17 a 20 h, al centre de la Garriga
Parc de jocs de Nadal
Organitza: Ajuntament la Garriga
a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga El Patronat
Conferència de Josep M. Roger: “El rock i
l’avantguarda musical”
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast de la
FUMH
DIMECRES 11
de 17 a 20 h, al centre de la Garriga
Parc de jocs de Nadal
Organitza: Ajuntament la Garriga
a les 17.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Taller de Nadal. A càrrec d’Activijoc.
Organitza: Biblioteca Núria Albó.
a les 19 h, a la Sala d’Art Andreu Dameson i
Aspa
Inauguració de l’exposició: L’èxode dels
Republicans espanyols exiliats a França l’any
1939.
Organitza: La Garriga Secreta
DIJOUS 12
a partir de les 16.30 h, a l’escola
Puiggraciós
Fira Solidària de Santa Llúcia
Organitza: AMPA escola Puiggraciós
de 17 a 20 h, al centre de la Garriga
Parc de jocs de Nadal
Organitza: Ajuntament la Garriga

a les 11 h, des de l’església de la Doma
Activitat detectivesca: “Desperta
Holmes! El cas de la Doma...”. Informació i
preus a info@visitalagarriga.cat /
610 477 823. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants

a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Talk like a native. Unusual idioms & phrases:
Work. A càrrec d’Adam Kirkman, professor
de Cambridge School de la Garriga. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

DEL 8 DE DESEMBRE AL 5 DE GENER

DIVENDRES 13

al carrer Calàbria, núm. 88
Pessebre dels veterans del Club d’Handbol
Horari: dissabtes tarda i festius matí i tarda.
Organitza: Veterans Club Handbol la
Garriga
DIUMENGE 8
a les 10 h, a 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
a les 12 h, al Refugi de l’estació
Visita guiada: Refugi antiaeri de l’estació.
Informació i preus a info@visitalagarriga.cat /
610 477 823. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants

de 16 a 21 h, al CAP de la Garriga
Campanya de donació de Sang.
Organitza: Banc de Sang i Teixits de Catalunya
de 17 a 20 h, al centre de la Garriga
Parc de jocs de Nadal
Organitza: Ajuntament la Garriga
de 17 a 20 h, pels carrers de la Garriga
Trenet de nadal
Organitza: ASIC – Som la Garriga
a les 18 h, al Casal de Joves
Taller d’autodefensa feminista per a noies.
Inscripció: lgterritorijove@gmail.com i
610169297
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 19 h, a la Fundació Maurí
Conferència “La documentació musical de la

Fundació Maurí. Dels testimoniatges primigenis a l’actualitat”. A càrrec del Dr. Jordi Ballester i la Dra. Margarida Genera i Monells.
Organitza: Fundació Maurí
a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Xerrada: “Marató”
Organitza: Biblioteca Núria Albó
DISSABTE 14
a les 10 h, a 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
de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h, al centre de la
Garriga.
Parc de jocs de Nadal.
Organitza: Ajuntament la Garriga.
de 10 a 13 h, a la plaça de Can Dachs
Mercat Solidari de Nadal
Organitza: Institut Vil·la Romana
a partir de les 11.30 h i durant tot el dia, a la
plaça del Silenci
IV Mostra de Bestiari Benèfica.
Organitza: Front Diabòlic
a les 12 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte. “Explica’m un Nadal”,
a càrrec de Moi Aznar
Organitza: Biblioteca Núria Albó
a les 12 h, al Refugi de l’estació
Visita guiada: Refugi antiaeri de l’estació.
Informació i preus a info@visitalagarriga.cat /
610 477 823. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants
a les 13 h, a la plaça Josep Maurí i Serra
Concert de Nadales
Organitza: Escola Municipal de Música
de 17 a 20 h, pels carrers de la Garriga
Trenet de Nadal
Organitza: Asic –Som la Garriga
a les 19 h, a la capella Germanes Franciscanes
al carrer Cardedeu
Concert “Un vespre a l’antigua ciutat de
Londres”
Organitza: Associació Pou Calent
DIUMENGE 15
a les 8 h, a la Sínia
Pujada Del pessebre a St. Salvador de Bellver
Organitza: Centre excursionista
Garriguenc
de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h, al centre de la
Garriga
Parc de jocs de Nadal
Organitza: Ajuntament la Garriga
de 17 a 20 h, pels carrers de la Garriga
Trenet de nadal
Organitza: ASIC – Som la Garriga
DILLUNS 16
de 9.30 a 14 h, a Can Raspall
Formació: “Innovació Visual.
VisualThinking al servei de l’emprenedoria i
l’empresa”. A càrrec de Maria Batet, experta
en emprenedoria i innovació. Inscripcions i
informació promoció@ajlagarriga.cat o al 93
860 52 85.
Organitza: Ajuntament de la Garriga
de 17 a 20 h, al centre de la Garriga
Parc de jocs de Nadal
Organitza: Ajuntament la Garriga
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de 17 a 20 h, pels carrers de la Garriga
Trenet de Nadal
Organitza: ASIC – Som la Garriga
DIMARTS 17
de 9.30 a 14 h, a Can Raspall
Formació: “Innovació Visual. Visual Thinking al
servei de l’emprenedoria i l’empresa”. A càrrec
de Maria Batet, experta en emprenedoria i
innovació. Inscripcions i informació promoció@
ajlagarriga.cat o al 93 860 52 85.
Organitza: Ajuntament de la Garriga
de 17 a 20 h, al centre de la Garriga
Parc de jocs de Nadal
Organitza: Ajuntament la Garriga
de 17 a 20 h, pels carrers de la Garriga
Trenet de nadal
Organitza: ASIC – Som la Garriga
a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga El Patronat
Conferència de Joan Vives: “Salzburg i
Leopold Mozart”
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast de la
FUMH
a la tarda, a l’Auditori de l’Escola de Música
Concert amb Els Descordats
Organitza: Escola Municipal de Música
DIMECRES 18
de 17 a 20 h, al centre de la Garriga
Parc de jocs de Nadal
Organitza: Ajuntament la Garriga
de 17 a 20 h, pels carrers de la Garriga
Trenet de Nadal
Organitza: Asic –Som la Garriga
a les 19 h, a la Sala de Plens
Ple municipal. Retransmissió en directe per
Ràdio Silenci (107.4 FM i radiosilenci.cat).
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 19 h, a Can Raspall
Xerrada: Entre la pornografia i la prostitució,
com viure sense violència sexual? A càrrec
d’Amelia Tiganus
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Club de lectura. Cicle “Literatura catalana
feminista”. Lectura de l’obra El bar. El Nadal
de’n Pablo Nogales, de Cèlia Sunyol. Sessió
moderada per Rosa Solé.
Organitza: Biblioteca Núria Albó
DIJOUS 19
de 17 a 20 h, al centre de la Garriga
Parc de jocs de Nadal
Organitza: Ajuntament la Garriga
a les 18 h, a l’Auditori de l’Escola de Música
Tecles de Nadal. Melodies entranyables
Organitza: Escola Municipal de Música
DIVENDRES 20
al matí, a l’Institut Vil·la Romana
Jornada de Cooperació, Solidaritat i Consum
Responsable.
Organitza: Institut Vil·la Romana
de 17 a 20 h, al centre de la Garriga
Parc de jocs de Nadal
Organitza: Ajuntament la Garriga
a les 18 h, a l’Auditori de l’Escola de Música
Nadal amb La Tribu, La Zoomband i Saligarda
Jazz Vent.
Organitza: Escola Municipal de Música

a les 20.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Concert-conferència amb Big Mama Montse:
“Teresa Pàmies, la llengua com a ofici”.
Organitza: Biblioteca Núria Albó
DISSABTE 21
de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h, al centre de la
Garriga
Parc de jocs de Nadal
Organitza: Ajuntament la Garriga
durant tot el matí, al mercat
Comprar al mercat té premi! Fes les compres
de Nadal al mercat i participa en el sorteig de
lots de productes del mercat.
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Marxants
del Mercat
durant tot el dia, a la plaça de Can Dachs
Fira alternativa
Organitza: Ajuntament de la Garriga i ArtAliment10
DIUMENGE 22
de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h, al centre de la
Garriga
Parc de jocs de Nadal
Organitza: Ajuntament la Garriga
a les 18 h, a l’església parroquial de Sant
Esteve de la Garriga
Concert de Nadal. Cor Sarabanda i Cor jove de
l’EMM de la Garriga.
Organitza: Mariona Castelar i Isabel Mantecón
DILLUNS 23
de 17 a 20 h, al centre de la Garriga
Parc de jocs de Nadal
Organitza: Ajuntament la Garriga
DIMARTS 24
de 17 a 20 h, al centre de la Garriga
Parc de jocs de Nadal
Organitza: Ajuntament la Garriga
a les 21 h, a la plaça Mossèn Jaume Oliveras
Pujada nocturna a Puiggraciós
Organitza: Centre Excursionista
Garriguenc
DIMECRES 25
de 17 a 20 h, al centre de la Garriga
Parc de jocs de Nadal
Organitza: Ajuntament la Garriga
a les 19 h, al Teatre de la GarrigaEl Patronat
Els Pastorets.
Organitza: Associació Fem Pastorets
DIJOUS 26
de 17 a 20 h, al centre de la Garriga
Parc de jocs de Nadal
Organitza: Ajuntament la Garriga
a partir de les 17.30 h, al Can Queló
Pessebre del Centre Excursionista. Exhibició
del pessebre i cantades de Nadal
Organitza: Centre Excursionista Garriguenc
a les 19 h, al Teatre de la Garriga- El Patronat
Els Pastorets
Organitza: Associació Fem Pastorets
DIVENDRES 27
de 17 a 20 h, al centre de la Garriga
Parc de jocs de Nadal
Organitza: Ajuntament la Garriga

15
a partir de les 17.30 h, a la Torre del fanal
Taller de manualitat per Nadal
Organitza: Associació de Festes del Barri de
Can Noguera
a les 18 h, des del Centre de Visitants
Itinerari guiat: “Els camins del menjar. La
transformació de la Garriga a través de
l’alimentació”. Informació i preus a info@
visitalagarriga.cat / 610 477 823. Inscripció
prèvia.
Organitza: Centre de Visitants
DISSABTE 28
de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h, al centre de la
Garriga
Parc de jocs de Nadal
Organitza: Ajuntament la Garriga
DIUMENGE 29
de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h, al centre de la
Garriga
Parc de jocs de Nadal
Organitza: Ajuntament la Garriga
a les 11 h, des del Centre de Visitants
Activitat familiar: “A la llum del fanalet”.
Informació i preus a info@visitalagarriga.cat /
610 477 823. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants
d’11 a 13 h i de 18 a 20 h, a la placeta de la Font
de Santa Digna
Patge Reial
Organitza: Associació de Veïns i Comerciants
del Barri de Dalt
a les 18 h, al Teatre de la Garriga- El Patronat
Els Pastorets
Organitza: Associació Fem Pastorets
a les 18 h, a l’església parroquial de Sant
Esteve de la Garriga
Concert de Nadal amb nadales d’aquí i d’allà.
Organitza: Escolania Parroquial
DILLUNS 30
de 17 a 20 h, al centre de la Garriga
Parc de jocs de Nadal
Organitza: Ajuntament la Garriga
Dimarts 31
a les 11 h, a la plaça de can Dachs
Cap d’any Infantil. A càrrec de la companyia Xip
Xap.
Organitza: Ajuntament de la Garriga
de 17 a 20 h, al centre de la Garriga
Parc de jocs de Nadal
Organitza: Ajuntament la Garriga
a partir de les 17.30 h, des de la plaça de
l’Església
X Cursa Sant silvestre - Memorial Josep Grau.
Organitza: Club atletisme les Tortugues de la
Garriga
passada la mitjanit, al pavelló de Can Noguera
Revetlla de cap d’any. Hora inici: una de la
matinada.
Organitza: Projecte Mexcla’t
DEL 3 AL 4 DE GENER
de 17 a 20 h, a la plaça del Silenci
Campament reial i tallers fanalets
Organitza: Ajuntament de la Garriga
DIUMENGE 5 DE GENER
a les 17.30 h, davant del Teatre de la Garriga
- el Patronat
Cavalcada de Reis
Organitza: Ajuntament de la Garriga
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Noelia Rosés i Marta Carrera (treballadora social i psicòloga)

“Hem de conèixer l’activitat que
els nois i noies tenen a les xarxes”
A més són ràpides, atractives,
il·limitades, disponibles les 24
hores, ens estalvien feina i ens
aporten recompenses immediates.

La Marta Carrera, psicòloga, i
la Noelia Rosés, treballadora
social, són dues professionals
del Centre de Prevenció i Tractament de Drogodependències
SPOTT de la Diputació de Barcelona.
Treballen, concretament, en
un programa específic per
abordar les addiccions a les
pantalles de joves i adolescents. Els passats 18 i 25 de
novembre van impartir, a la
Garriga, una formació per a
personal tècnic sobre l’ús problemàtic de pantalles en nois i
noies.

Per què ens enganxen tant, les
pantalles?
Perquè amb elles ho tenim tot
a l’abast: informació, formació,
entreteniment, possibilitat d’interaccionar i comunicar-nos o d’intercanviar i crear continguts.

Atrapen més la gent més jove?
Són una part fonamental en les
seves relacions, la seva identitat
i el seu lleure. És més fàcil que
s’hi enganxin perquè el seu
cervell és immadur: encara no
ha desenvolupat els sistemes
d’autoregulació que permeten
l’autocontrol i la presa de decisions
reflexionada.
L’adolescent té baixa percepció del
risc, li costa tolerar l’avorriment.
Les pantalles satisfan la seva
curiositat, les ganes d’experimentar, la recerca de sensacions,
la immediatesa, així com la
necessitat de privacitat, llibertat i
de pertinença al grup.
Com identifiqueu un ús problemàtic de les TIC?
És problemàtic quan genera
conflictes en l’àmbit familiar i
personal però no invalida del tot
la persona. Comença a ocupar
més temps, i es produeix un
abandó progressiu de les tasques i
responsabilitats assignades.
I una addicció?
Quan la persona necessita
dedicar-hi més temps perquè és
l’únic que li proporciona plaer. Si
no es pot connectar, reacciona
amb ansietat, irritabilitat, un estat
d’ànim baix... Perd la capacitat de
controlar la conducta.
Hi ha senyals d’alerta?
Poden arribar a ser-ho els problemes de concentració, la desmoti-

vació, la disminució del rendiment
acadèmic, l’abandonament d’activitats que abans eren plaents, el
malestar físic. Sovint, la persona
amaga o menteix sobre el temps
que està connectada, s’aïlla, descuida la higiene i presenta alternacions en el patró del son i l’alimentació.
Com podem fomentar un ús responsable de les TIC?
El paper de la família és fonamental. Les criatures aprenen
imitant i és important que prenem
consciència del nostre propi ús de
pantalles, i que ens preguntem si
és saludable.
Més consells?
Hem de conèixer l’activitat que els
nois i les noies tenen a les xarxes,
a què juguen, què comparteixen,
quins són els seus interessos i els
seus influencers. Cal un acompanyament adult des del primer
moment. Establir normes clares,
consistents i adaptades a l’edat
ens evitarà molts conflictes i els
donarà un marc de contenció i seguretat.
Què recomanaríeu a famílies preocupades per un ús abusiu de pantalles dels seus fills i filles?
Que els ofereixin alternatives, que
promoguin les extraescolars, el
contacte cara a cara, la descoberta
de talents amagats, activitats
familiars adaptades als seus nous
interessos... Que s’hi apropin i els
mostrin la seva preocupació.
A la Garriga disposeu del Pla C17,
a través del qual es pot cursar, si
cal, una derivació al nostre centre.

