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ACTES DE COMMEMORACIÓ DEL BOMBARDEIG I
DE FOMENT DE LA PAU

DIUMENGE 27 DE GENER

A les 12 h, a l’Església de la Doma
UN CRIT PER LA MEMÒRIA:
ACTE INSTITUCIONAL DE COMMEMORACIÓ DEL
80è ANIVERSARI DEL BOMBARDEIG
Acte institucional i “Un crit per la memòria”,
de Marina Rosell. En acabat, descoberta de la
nova senyalització memorial de la fossa comuna
del cementiri de la Doma i ofrena floral.
A les 18 h, al Teatre de la Garriga – El Patronat
ÒPERA: LA MATERNITAT D’ELNA

DILLUNS 28 DE GENER

A les 19 h, a Can Raspall
XERRADA: ALGUNS ASPECTES POC CONEGUTS
DE LA GUERRA CIVIL A LA GARRIGA
Organitza: Associació La Garriga Secreta

DIMARTS 29 DE GENER

A les 14.45 h, al Refugi Antiaeri de l’Estació
ACTE DE RECORD DE LES VÍCTIMES DEL
BOMBARDEIG DE LA GARRIGA

DIUMENGE 3 DE FEBRER

A les 11 h, des de la plaça de Santa Isabel
RUTA GUIADA: RESPOSTES I MEMÒRIES
DEL BOMBARDEIG
Organitza: Centre de Visitants

DIUMENGE 10 DE FEBRER

A les 10.30 h, 11.45 h i 13 h, al Refugi Antiaeri
de l’Estació
El butlletí municipal El Garric és una publicació mensual
de distribució gratuïta que edita l’Ajuntament de la Garriga.
Redacció, fotograﬁa i coordinació: Organisme Autònom de Mitjans de
Comunicació de la Garriga (OAMC) · Sara Riera · Verònica Heredia
Consell d’Administració de l’OAMC.
3.000 exemplars. Dipòsit legal B-11655-07
Impressió: Impremta Pagès.

VISITES TEATRALITZADES AL REFUGI
Places limitades. Cal inscripció prèvia al telèfon 610
47 78 23 o a info@visitalagarriga.cat.
Organitza: Centre de Visitants de la Garriga

DISSABTE 16 DE FEBRER

A les 20 h, al Teatre de la Garriga – El Patronat
ESPECTACLE TEATRAL: MÀTRIA
Places limitades. Informació i entrades (12E)
a: www.teatrelagarriga.cat

DIUMENGE 17 DE FEBRER

A les 11 h, des del Casal de Rosanes
TALLER FAMILIAR: EL CEL DE ROSANES PLE
D’OCELLS DE FERRO
Organitza: Centre de Visitants

DISSABTE 23 DE FEBRER

A les 20 h, al Refugi Antiaeri de l’Estació
ESPECTACLE TEATRAL: 36 + 1
Places molt limitades.
Informació i entrades (5E)
a: www.teatrelagarriga.cat

DISSABTE 9 DE MARÇ

A les 20 h, al Refugi Antiaeri de l’Estació
ESPECTACLE TEATRAL: A L’OMBRA DELS
FUSELLS. DONES QUE CREEN HISTÒRIA
Places molt limitades.
Informació i entrades (5E)
a: www.teatrelagarriga.cat

www.lagarriga.cat

@ajlagarriga

Ajuntament la Garriga

ajlagarriga
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La Garriga commemora el 80è aniversari del bombardeig
Les històries i espais de memòria, protagonistes de la commemoració
El dia 29 de gener farà 80 anys del
bombardeig que va deixar 15 víctimes
mortals a la Garriga. Per commemorar aquest fet i posar en valor la
memòria històrica, s’han programat
tot un seguit d’actes que arrenquen
aquest mes i s’allargaran fins al març.
Com sempre, s’emmarquen dins del
projecte La Garriga pel Foment de la
Pau 2019.
Tot començarà amb un acte institucional, a l’Església de la Doma, que
comptarà amb l’actuació de Marina Rosell i la descoberta de la nova
senyalització memorial de la fossa

comuna del cementiri vell. També hi
haurà un record a les víctimes del
bombardeig, el dia 29, al refugi de
l’estació.
El Teatre de la Garriga – El Patronat
serà escenari de dues obres emmarcades també en la commemoració:
l’òpera La Maternitat d’Elna i Màtria.
El paper de les dones en el conflicte
també quedarà palès en les teatralitzacions que es faran al refugi antiaeri, o amb l’espectacle teatral A
l’ombra dels fusells. Dones que creen
història, que tindrà lloc al refugi. Allà
mateix, es representarà l’espectacle

36+1, un relat en primera persona de
l’experiència de la guerra.
Les històries locals seran protagonistes en una xerrada que oferirà La
Garriga Secreta, i en la ruta guiada
Respostes i memòries del bombardeig.
També hi ha programat el taller familiar El cel de Rosanes ple d’ocells
de ferro, una manera d’aproximar el
conflicte a infants i joves. A més, es
portarà la commemoració als centres
educatius, amb un seguit de rutes i
activitats creades amb aquest objectiu.

ELGARRIC | opinió dels grups polítics
PDeCAT: Commemorem el 80è aniversari del bombardeig amb la voluntat de dignificar la memòria de les víctimes i les seves famílies,
així com la de totes les persones que van patir la guerra. I ho fem amb un programa d’actes de foment de la memòria sobre aquell fet
i les conseqüències de la guerra, alhora que donem continuïtat a les polítiques públiques de memòria donant a conèixer i fent difusió
d’aquells espais patrimonials relacionats amb el conflicte.
Acord: La commemoració del bombardeig feixista torna a ser una ocasió per reflexionar sobre la preservació de la memòria com a
poble i com a país. Des de la Garriga no deixem de treballar i difondre aquesta memòria, alhora individual i col·lectiva, a partir del patrimoni que tenim –rutes, refugi, aeròdrom... Enguany ho farem des de la Doma, on hi ha la fossa comuna amb 68 persones enterrades,
víctimes de la Guerra Civil, espai que serà degudament senyalitzat amb els seus noms.
CUP: Tristament, 80 anys després que les bombes feixistes caiguessin mortalment sobre la Garriga, veiem com l’extrema dreta torna a
avançar per Europa. També a casa nostra, on la demagògia xenòfoba, el masclisme i el valor suprem de la unitat d’Espanya permeten
les agressions al carrer i la violència institucional. Avui com fa 80 anys cal valentia i unitat d’acció antifeixista per evitar-ne un nou avenç.
C’s: Hay un dicho que dice: “aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla”. Recordar cada año a las víctimas de ese
salvaje bombardeo sobre población civil que dejó un rastro de muerte y destrucción en nuestro municipio es un acto justo y necesario
precisamente para que nunca olvidemos a lo que conducen los maximalismos en política, los posicionamientos autoritarios y la ruptura
con el ordenamiento jurídico democrático. En efecto, conocer nuestra historia debe ser una vacuna eficaz frente a repetir episodios
trágicos que se mantienen en nuestro recuerdo para siempre.
PSC: El treball de la memòria històrica ha de servir per conscienciar la societat que s’ha de fer un treball de convivència prou important,
perquè no tornin a repetir-se fets del passat. La Garriga continua treballant en aquestes commemoracions d’uns fets que no volem
que es repeteixin.
SI: Estem molt a favor del projecte La Garriga pel Foment de la Pau! Creiem fermament que posar en valor la memòria històrica ens
enriqueix com a societat. Acostar la commemoració del bombardeig als nostres petits i joves és una gran iniciativa.
ICV: Preservar la memòria és necessari per enfortir la democràcia. Commemorar el 80 aniversari del bombardeig feixista de la Garriga,
és una fita que se suma a les accions que des de fa anys es porten a terme per mantenir la memòria democràtica, en la que nosaltres
hem contribuït tant des del Govern Municipal com des de l’oposició.
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breus
Bandera a mig pal

L’Ajuntament mostra el seu rebuig
a la violència masclista i condol a
familiars i amistats de les dones
assassinades, posant un crespó a
la bandera a mig pal, d’acord amb
el que es va aprovar en sessió
plenària. En el 2018, han estat assassinades per violència masclista nou dones als països catalans.

Reparació de voreres
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IX Mostra d’Art del Dia de les Dones
Taller de preparació a la Torre del Fanal

L’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de la Garriga comença a preparar la IX Mostra
d’Art del Dia de les Dones, que tindrà lloc el proper mes de març i que enguany
anirà dedicada a l’artista catalana Mireia Sallarès. Les artistes inscrites a la
mostra participaran en un taller de preparació que tindrà lloc dissabte 19 de
gener, entre les 11 i les 18 h, a la Torre del Fanal. Durant aquesta jornada es farà
una immersió en l’obra de Mireia Sallarès i en la relació entre el feminisme i
l’art i les aportacions de les dones a l’art en general. També es farà un taller per
elaborar un llibre d’artista.

Pressupost participatiu
1.400 persones participen en la votació

En el mes de desembre s’han
realitzat arranjaments en voreres
al Passeig Congost i al carrer Figueral. Al Passeig Congost, entre
els carrers Bertí i Farrans, s’ha
eixamplat la vorera, de manera
que aquest tram passa a tenir un
sol sentit de circulació, conservant tota la zona d’aparcament.
Pel que fa al carrer Figueral, s’ha
renovat el paviment d’una vorera
entre els carrers Consell i Anselm
Clavé. També s’han adaptat els
passos de vianants. Mentre han
durat les obres, per seguretat, es
va eliminar provisionalment una
filera d’aparcaments.
D’altra banda, també han començat les obres per instal·lar un
ascensor exterior a la Torre del
Fanal. Aquesta actuació farà que
l’espai sigui totalment accessible
a totes les seves plantes.

Un total de 1.400 persones, que van emetre 3.809 vots, van participar en la votació final del Pressupost Participatiu 2019.
Les quatre propostes guanyadores han estat la realització de millores en la seguretat viària, la il·luminació de passos de vianants, la col·locació d’un WC prefabricat a la plaça del Silenci i l’adquisició de joguines compartides per als parcs
infantils.
1.167 persones van votar online i 233 a través de les butlletes físiques. El percentatge de participació ha estat del 10,35%, uns 4 punts percentuals per sobre
de la mitjana de participació dels municipis d’entre 10.000 i 20.000 habitants del
país que duen a terme una votació així (el cens incloïa totes les persones de 16 i
més anys empadronades al municipi).

Avaluació del Pla d’Igualtat
Es presenten les accions realitzades i els resultats
Membres del consistori garriguenc i
ciutadania van poder assistir a dues
sessions de presentació de l’avaluació
del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament, dut
a terme entre els anys 2016 i 2018.
En les sessions es van donar a conèixer les accions realitzades i els
resultats aconseguits, alhora que van
servir per recollir propostes per a
elaborar un nou Pla amb participació
ciutadana.
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Més d’1,5 milions en inversions pel 2019
Es crearà un camí de vianants i bicicletes ﬁns a l’Ametlla
Els pressupostos de
l’Ajuntament de la Garriga
pel 2019 arriben als
18.431.029e i preveuen
més d’1,5 milions d’euros
en inversions al municipi.
Entre aquestes inversions, s’ha inclòs la
creació d’un camí de
vianants i bicicletes de la
Garriga a l’Ametlla, amb
un cost de 200.000e.
Aquesta va ser una de les
propostes finalistes del
Pressupost Participatiu
(va ser el segon projecte més votat, però no va quedar guanyador pel seu cost).
Altres inversions previstes, a banda dels 200.000e destinats als projectes
guanyadors del Pressupost Participatiu, són la pista d’atletisme a la zona de
Can Terrers (78.500e), la millora de la senyalització dels polígons industrials
(125.000e) o diverses actuacions d’adeqüació a les escoles (82.000e).
Com en els darrers anys, l’equip de govern ha presentat uns pressupostos amb
l’objectiu de continuar amb unes finances de l’Ajuntament sanejades, sense
augmentar la pressió fiscal a la ciutadania. També es mantenen els serveis i
suport a garriguencs i garriguenques, amb gairebé 7 milions d’euros. Tot plegat,
mantenint l’equilibri entre ingressos i despeses.
També se segueix amb les polítiques i plans de foment de l’ocupació (275.000e
per a plans d’ocupació) i amb el compromís amb les entitats i clubs esportius,
amb un augment del 5% del pressupost destinat a subvencions, arribant als
gairebé 1.280.000e.
Els pressupostos es van aprovar en el plenari del mes de desembre per 13 vots
a favor (PDeCAT, Acord, PSC i Solidaritat) i 4 en contra (CUP, Ciutadans i ICV).

Instal·lació d’un ascensor a la Sínia
Es preveu que les obres comencin aquest gener
Passat festes de Nadal, començaran les obres per a la instal·lació d’un ascensor a l’aparcament de la Sínia, que ha de connectar-lo amb la plaça del
Doctor Montal i millorar-ne l’accessibilitat.
El projecte preveu la pavimentació d’un espai al nivell de l’aparcament, on
s’hi situarà l’ascensor. Aquest anirà suportat amb una estructura d’acer i les
parets seran de vidre securitzat.
A la cota superior, una passera d’uns cinc metres portarà els usuaris de l’ascensor fins a la plaça del Doctor Montal, on es generarà un espai amb elements de mobiliari urbà i una superfície de panots.
Les obres estan pressupostades en 180.000e i es preveu que s’allarguin fins
a finals de març.
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breus
Festius locals pel 2009
En la sessió plenària del mes
d’abril de 2018 es va decidir
fixar com a festius locals de la
Garriga per a l’any 2019 els dies
10 de juny i 3 d’agost (Festa Major).

Contenidors per agulles

La deixalleria de la Garriga disposa, des de mitjans de desembre, d’un contenidor específic
homologat per dipositar-hi agulles, xeringues i altres objectes
punxants provinents de tractaments sanitaris domiciliaris. Cal
recordar que cal dur aquests objectes en un recipient de plàstic
rígid i estanc (com una ampolla
d’aigua) i dipositar-los en el seu
contenidor específic homologat.
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Festa dels Superlectors i Superlectores
144 infants han llegit 606 llibres en dos mesos

A mitjans de desembre, el Teatre de la Garriga – El Patronat va acollir la Festa
dels Superlectors i les Superlectores de la Biblioteca Núria Albó, una cita que va
servir per celebrar el final de la segona edició del concurs que porta el mateix
nom.
En el concurs, adreçat a nens i nenes de 6 a 13 anys, hi han participat 144 infants.
D’aquests, 58 han completat el seu passaport de lectura, és a dir, han llegit
sis llibres en els dos mesos que ha durat el concurs. En total, tota la canalla
participant ha llegit 606 llibres. La directora de la Biblioteca, Anna Amador, i
la regidora d’Ensenyament, Meritxell Coma, van destacar la importància de la
lectura i l’amor per la mateixa de tots els nens i nenes participants.
La Festa va comptar amb sortejos, un espectacle, la visita del Genius i la
Valentina i una xocolatada.

breus
Sala d’estudi nocturna

Del 14 de gener a l’1 de febrer,
la sala d’estudi de la Biblioteca
Núria Albó obrirà en horari de dilluns a divendres, de 20.30 a 23 h.
El servei de sala d’estudi s’adreça
a estudiants a partir de 16 anys i
es posa a disposició dels usuaris
wifi obert d’accés lliure amb el
carnet de la biblioteca.
Voluntaris per La Mitja

Ens adherim a l’Aliança Educació 360
L’objectiu és garantir a tothom oportunitats educatives

El plenari del passat novembre va aprovar per unanimitat l’adhesió del consistori a aquesta iniciativa, que té per objectiu que tothom tingui accés a les noves
oportunitats educatives.
L’Aliança Educació 360 va ser presentada el 29 de gener per la Diputació de
Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya
i la Fundació Jaume Bofill, juntament amb més de 30 institucions públiques i
socials. El seu repte principal és que tothom tingui més i millors oportunitats
educatives, així com connectar l’educació i els aprenentatges entre els temps
lectius i els no lectius.

Tothom qui ho vulgui, pot inscriure’s com a voluntari per col·laborar amb La Mitja Marató, que
tindrà lloc el proper 24 de febrer.
En total, es necessiten unes 800
persones, per realitzar més de
1.000 tasques que comprenen
des del lliurament de dorsals o
la preparació de bosses en dies
previs, al lliurament d’avituallaments, el control de vestidors o
la recepció de corredors i corredores en el mateix dia de la cursa i en diferents punts de la mateixa. Les persones interessades
es poden inscriure a la Biblioteca
Núria Albó o per internet a:
www.lamitja.cat.

ELGAR R IC | notícies

7

Es constitueix el Consell d’Adolescents
El nou òrgan de participació arrenca amb alumnes de 1r i 2n d’ESO

Des d’aquest 18 de desembre, s’ha posat en marxa el
primer Consell d’Adolescents de la Garriga, un nou
òrgan de participació format per joves de 12 a 16 anys
que neix amb l’objectiu de continuar la tasca engegada
pel Consell d’Infants.

Els nois i noies que en formen part podran exercir el
seu dret a participar, a expressar idees i pensaments i
podran proposar accions per a transformar el municipi.
El Consell d’Adolescents comença, en aquesta primera
“edició”, amb alumnes de 1r i 2n d’ESO dels Instituts
Vil·la Romana, Manuel Blancafort, Sant Lluís Gonçaga i
ISCAT, i la intenció d’incorporar cada any un curs més,
fins a arribar a 4t d’ESO.
En l’acte de constitució del Consell, l’alcaldessa,
Meritxell Budó, i la regidora d’Ensenyament, Meritxell
Coma, van destacar la importància de donar veu a
aquest sector de la població, sovint silenciat, i van
encoratjar els consellers i conselleres a treballar pel
municipi.
Amb la creació d’aquest òrgan la Garriga es posiciona
com un dels primers municipis en comptar amb un
Consell d’Adolescents. I és que actualment, a Catalunya,
del centenar de consells constituïts, només un 12 % són
d’adolescents.

breus
Visita de l’Escola Puiggraciós

Nous cursos del Casal de Joves

Alumnat de 3r de l’Escola Puiggraciós va visitar, a principis de desembre, l’Ajuntament per conèixer de primera mà el funcionament d’alguns
dels departaments i organismes del
Consistori. Així, van descobrir com
treballa la Policia Local, el personal
de l’arxiu municipal i els agents cívics. També es van entrevistar amb
l’alcaldessa Meritxell Budó. L’Escola Puiggraciós ha estat el primer
centre que ha visitat el Consistori en
aquest curs 2018-2019, una activitat que vol apropar als nens i nenes
l’Ajuntament.

De cara a aquest nou any, el Punt
d’Informació Juvenil del Casal de Joves prepara nous cursos. A partir del
febrer, s’oferirà el curs de cangurs
(dijous de 18.30 a 20 h) i el curs de
tècnic i tècnica de so (dilluns de 18.30
a 20 h). Les inscripcions ja estan
obertes i es poden formalitzar fins
al dia 30 de gener, presencialment
al Casal de Joves. Cal contactar prèviament per WhatsApp (610169297)
o xarxes socials. També es preparen
tallers i monogràfics sobre feina i
estudis i una nova edició del curs de
monitor/a de lleure infantil i juvenil.

Taller sobre drets en el consum

Aquest mes de desembre, alumnat
de P5 de l’Escola Tagamanent i l’Escola Els Pinetons ha participat en un
taller per aprendre els seus drets
com a persones consumidores quan
un producte no funciona com cal.
Així, els nens i nenes han muntat una
botiga de joguines, on han fet una simulació i han etiquetat els productes,
els han comprat i els han venut. Posteriorment, han descobert els mecanismes que tenen al seu abast per
efectuar reclamacions en cas que
trobin un producte trencat o que no
funciona com pertoca.

El Nadal omple de llum
la Garriga
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Un any més, els garriguencs i les garriguenques
han gaudit de les festes de Nadal al municipi,
amb les moltes activitats que s’hi han organitzat.
L’obertura de llums i la projecció d’un espectacle
d’imatges i música a la façana de l’Ajuntament, a
la Festa de la Llum, van donar el tret de sortida
a la programació, que va comptar amb activitats
infantils, tallers, mercats de Nadal i solidaris,
concerts i cantades de nadales... Tampoc van
faltar les cites clàssiques com el Parc de Jocs,
el Trenet solidari, les celebracions de Cap d’Any,
l’arribada del Mag Garriviu i el Campament Reial
o la Cavalcada de Reis.

Festa de la Llum

Taller de tions

Trenet solidari de Nadal

Parc de Jocs

Fira de Nadal al Barri de Dalt

Comprar al mercat té premi

Pessebres
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Concerts
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Els Pastorets

Cap d’Any Infantil

Cursa de Sant Silvestre

El Mag Garriviu

Patge al Barri de Dalt

Cavalcada de Reis

Els Reis d’Orient

Fotografies: Lys Moya, Meritxell Soler, Joan Rocasalvas, Laura Ferrandis / Fem Pastorets, Julián Vázquez i Ajuntament de la Garriga
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S’instal·len
ruscos municipals
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Millores a
Can Violí

breus
Aplec de la Sardana d’Hivern
Aquest gener, torna una nova
edició de l’Aplec de la Sarda d’Hivern, enguany la 7a. Serà el dia
20, al pavelló de Can Noguera,
a les 16.30 h i comptarà amb
les cobles Mediterrània, Ciutat
de Girona i Jovenívola de Sabadell. Hi haurà berenar, concurs
de colles improvisades i l’estrena d’una sardana del compositor
Carles Sagarra.

La Garriga va fer un pas més en el
seu projecte Biocides Zero amb la instal·lació del primer rusc municipal,
al barri de Querol, el 13 de desembre
passat.
L’Àrea de Salut de l’Ajuntament inicia
així un projecte d’apicultura urbana,
una pràctica estesa arreu del món i
molt popular a ciutats com Nova York
o Londres.
Aquesta actuació s’emmarca dins la
filosofia Biocides Zero, que té com a
objectiu millorar la salut de l’ambient
més proper a la ciutadania.
Com a projecte complementari, la
instal·lació de ruscos d’abelles municipals pretén millorar la pol·linització
de les àrees verdes de l’espai públic,
jardins particulars o zones agrícoles.
A més, aquestes són una espècie sentinella de la salut del medi ambient: la
seva presència a la Garriga serà un indicador de la salut del municipi.

Aquest desembre van acabar les
actuacions de millora del pavelló de
Can Violí, una sèrie de treballs que
suposen una millora substancial de
les instal·lacions.
Per dur a terme aquesta millora,
s’hi han instal·lat seients nous, s’ha
arranjat el paviment de la pista,
s’han canviat les fustes perimetrals
de la pista d’hoquei, s’han substituït
les portes, els sanitaris i les piques
dels serveis i dels vestidors, i s’han
repintat els passadissos.
El pavelló de Can Violí és un dels
equipaments esportius del municipi, que acull habitualment entrenaments i competicions d’hoquei i
de patinatge, entrenaments i competicions de futbol sala, sessions
d’educació física, entrenaments i
competicions d’esport escolar i altres activitats puntuals tant socials,
com esportives i culturals.

Clara Peya i Guillem Albà, al Teatre
La nova temporada teatral inclou música i espectacles infantils
La nova temporada del Teatre de la Garriga – El Patronat ve carregada de noms
de primera línia en les arts escèniques i musicals. És el cas de Guillem Albà,
que puja a l’escenari el dia 27 d’abril amb el seu espectacle, encara inèdit,
Calma! El 18 de maig, serà el torn de Clara Peya, que presenta a la Garriga el
seu treball Estómac. Abans, però, la música arribarà de la mà de Jana Sirés,
el 9 de febrer. D’altra banda, Marc Martínez presentarà, el 16 de març, Mal
Martínez. Una altra proposta musical de nivell la tindrem amb el concert de
Judit Neddermann, el 23 de març.
Els espectacles familiars també seran presents amb L’Endrapasomnis, el 20
de gener, el concert d’El Pot Petit, el 24 de febrer, Laika, el 12 de maig, o Adéu
Peter Pan, el 14 d’abril.
Formant part dels actes de commemoració del bombardeig a la Garriga, s’han
programat l’òpera La Maternitat d’Elna, amb l’Orquestra de Cambra de la
Garriga, el 27 de gener, i Màtria, una obra per reivindicar la memòria històrica,
el 16 de febrer.

Ruta de l’Oli

L’Associació Agrària la Garriga
organitza, el dia 27, la Ruta de
l’Oli, una caminada pel sector
de Llevant i amb un recorregut
d’uns 10 quilòmetres, apta per
a tots els públics. La ruta, que
acabarà al Mas de Can Nualart
amb un tastet d’olis, passarà per
camps d’oliveres, la majoria de
la varietat Vera típica de la zona.
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50è Aniversari de la Fundació Maurí
L’acte d’obertura serà una xerrada d’Hilari Raguer
La Fundació Maurí celebra aquest
2019 el seu 50è aniversari. El primer
acte de celebració serà la conferència
de l’historiador i monjo de Montserrat
Hilari Raguer, que també presentarà
el llibre Tres catalans de la tercera
Espanya. Serà el dia 25 de gener, a
les 18.30 h.
La Fundació Maurí va ser creada el
1969, dos anys després de la mort de
Josep Maurí, amb l’objectiu de mantenir el seu llegat i crear un espai de
foment de la cultura i l’art. Durant la
seva vida, Maurí aplegà una àmplia
col·lecció d’art, sobretot religiós, i
formà una extensa biblioteca especialitzada en història, religió i cultura.

Nova senyalització
a l’Illa Raspall

L’Illa Raspall compta, des d’aquest
mes de desembre, amb un nou plafó
explicatiu sobre la història d’aquesta part emblemàtica del municipi.
Els textos que recull parlen sobre el
creixement de l’eixample d’estiueig
a la Garriga com a inici del model de
poble actual. El plafó inclou tres fotografies que il·lustren tres moments
històrics: el municipi rural, el de finals
del anys 50 i el de l’actualitat. A més,
també compta amb un element per
fer fotografies enquadrant algun dels
edificis més característics de la zona,
com la Torre Iris.

S’estrena l’any amb el mes de gener, el
primer mes del calendari gregorià. El
seu nom ve del llatí ianuarius, relatiu
al déu Janus, el protector de les portes
i entrades. Gener no existia al primitiu
calendari romà i va ser afegit junt amb
febrer en temps del rei Numa Pompili.
És el mes del fred i dels bons propòsits,
per això alguns dels seus refranys fan
referència al fred, com és:

Pla estratègic de
l’Arrela’t
L’Auditori acollirà, aquest gener, la
presentació de la diagnosi i el pla
estratègic del projecte Arrela’t, un
treball dut a terme en els darrers
mesos, amb les aportacions de tots
els sectors implicats: comerciants,
sector primari, administració, restauració i ciutadania en general. La implementació d’aquest pla estratègic
significaria treballar per un model de
poble que aposti per un tipus de producció i consum locals i respectuosos
amb el medi ambient. Aquesta manera de produir i consumir implicaria
una millora ambiental, en la salut i la
qualitat de vida, en la preservació del
patrimoni, en el món laboral i en la
viabilitat del sector comercial i de la
restauració, entre altres.

Al gener ametller no facis via,
que gelarà el millor dia.
De la flor de gener,
ningú no omple el graner.
Al gener, tanca la porta i
encén el braser.
De l’aigua de gener,
ni una gota se’n fa malbé.
Gener eixut graner ple,
gener plujós graner buit.

ELS DIES DE LA SETMANA

El mes té 31 dies, distribuïts entre 4 i 5
setmanes. Comencem l’any coneixent
l’origen dels dies de la setmana.
El nom planeta prové del grec i significa
‘rodamón’, persona que va sense rumb
fix. El fet que aquests astres es moguessin imprevisiblement s’interpretava com a missatgers dels déus i tenia a
veure amb la sort de les persones.
Els set planetes missatgers van donar
nom als dies de la setmana:
• La Lluna dona origen al nom de
dilluns, el dia de la lluna.
• El dia del planeta Mart forma el
nom de dimarts.
• El dia de Mercuri origina dimecres.
• El dia dedicat a Júpiter crea el dijous.
• El dia dedicat al planeta Venus forma
el divendres.
• El dissabte havia estat el dia de Saturn, però els jueus el batejaren com
el dia del sàbat, que és la celebració
religiosa més important per a ells, per
això l’anomenem dissabte. En canvi,
els anglesos mantenen l’origen de Saturn, Saturday.
• El diumenge era el dia del Sol, el principal planeta, per això els anglesos
conserven aquest significat, Sunday.
No obstant això, els cristians l’adaptaren com el dia del Senyor, dia Dominica.
Paraules viatgeres, 2015, Jordi Esteban
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Més i millor accessibilitat
per a la Garriga

L’Avanç del Pla
Urbanístic, participem-hi,
decidim la Garriga

La Garriga,
municipi antiracista

L’Ajuntament de la Garriga, dins
el pla d’acció municipal (PAM), ha
aprovat durant aquesta legislatura
un dels eixos cabdals de l’àrea, el
pla d’accessibilitat. Un pla que indica
les actuacions que cal dur a terme
a la via pública per tal de millorar
les condicions d’ús dels carrers del
municipi. De fet, a ﬁnals de 2018
es va adjudicar el contracte de millora de l’accessibilitat de diversos
carrers que inclou múltiples obres
de millora de voreres i passos ara
no accessibles i incorporació també de diversos passos de vianants,
dos dels quals es faran elevats. En
aquest àmbit d’actuació cal destacar
les millores concretes que es faran
al carrer del Mil·lenari, el carrer Calabria, el Carrer Banys sud, el carrer
de la Doma amb carretera Nova i la
Ronda del Carril amb carretera de
Samalús. No hem d’oblidar tampoc
que una de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius
d’enguany inclou la il·luminació de
passos de vianants per un valor de
140.000€. El conjunt d’actuacions
que s’han concretat a ﬁnals de 2018
es completen amb les obres de reasfaltat de diversos vials, que també
s’executaran durant el mes de gener
de 2019. En aquest cas es repavimentaran diversos carrers, tan del
centre com de la zona de Can Poi, de
Tremolencs i Can Noguera. En total
gairebé 28.000 metres quadrats de
vials per un import total de 450.000€.
Una part important d’aquest pla d’accessibilitat, que hem activat i que
ens permet seguir dotant la Garriga
de més i millor connexió entre els
diversos vials del municipi i sobretot
seguir oferint millor qualitat de vida
per a tots/es els habitants i visitants,
és la instal·lació d’un ascensor que
comunicarà l’aparcament de la Sínia
amb la plaça del Doctor Montal i el
carrer Sant Francesc. Aquesta nova
inversió suposarà una signiﬁcativa
millora en les condicions d’accessibilitat d’aquest aparcament municipal, el de més capacitat a la Garriga.
La millora beneﬁciarà tant a les persones amb mobilitat reduïda com a
totes aquelles que tenen necessitats
especials com són ciutadans amb
carrets de compra o nens petits. En
general, tots els usuaris de les gairebé dues-centes places que hi ha a la
zona de la Sínia se’n veuran beneﬁciats. En total l’Ajuntament destinarà
prop de 900.000€ a millorar la via
pública i fer-la més accessible i segura. De cara a l’any vinent, aquestes obres es complementaran amb
la urbanització d’un tram del passeig
Congost al costat del carrer de Can
Noguera i de tot l’entorn de la pista poliesportiva número 1, al carrer
Pere Ballús.

Com sabeu, al llarg del 2018 s’han
iniciat les tasques de revisió del
Pla general urbanístic de la Garriga. S’ha estat treballant en la fase
inicial, la que s’anomena Avanç de
Pla.
I ara, en les properes setmanes,
es presentarà aquest document.
El document plantejarà diferents
propostes de model de poble per a
la Garriga dels propers anys. I tots
podrem analitzar-lo i opinar-ne.
Tal com ens explica el document
de diagnosi que ja hi ha redactat,
les possibilitats de creixement o
transformació de la Garriga estan condicionades per diferents
factors: la condició geogràﬁca,
que situa el poble al llarg del riu
Congost i l’envolta d’una zona de
gran valor natural, forestal per la
zona del Montseny i els Cingles,
i de mosaic agroforestal a la zona
de la plana.
Els eixos d’infraestructures existents, l’autovia, la via del tren i
també el riu, que amb un marcat
sentit longitudinal condicionen i
molt la connexió entre la banda de
llevant i la de ponent del poble.
El document també explica el grau
d’acompliment del planejament
actual, que es va redactar el 2001,
i el grau de caducitat davant les
noves normatives que han aparegut posteriorment, especialment
les ambientals. En aquell moment
es va preveure que la Garriga
pogués créixer de manera expansiva, ocupant zones forestals o
agràries com Can Poi o Can Violí entre d’altres. Actualment, les
prescripcions dels plans territorials limiten i molt, la possibilitat de
creixement en superfície.
Per tot plegat, serà interessant
veure les diferents propostes
que es presentaran: com i per on
preveuen créixer, com proposen
connectar el poble travessant l’autovia, el riu o la via del tren, com
proposen ampliar les zones verdes o els equipaments que hauran
de donar servei a la nova població
que tindrem, i tants altres conceptes interessants.
Estigueu atents a les convocatòries, ens tocarà decidir com volem
que sigui la Garriga en un futur!

Enguany tornem a encarar convocatòries electorals. Aquest 2019
tornarem a tenir urnes (esperem
que sense cops de porra ni bales
de goma) i, entre d’altres coses,
tindrem ocasió de renovar els
nostres consistoris. Val a dir que
aquesta és una oportunitat, però,
que no és a l’abast de tothom que
viu als nostres municipis. No parlem d’abstenció estructural o desafecció, sinó de què al voltant d’un
15% dels nostres veïns i veïnes no
podran decidir sobre la gestió que
els afecta d’una forma més quotidiana i directa perquè se’ls priva
de drets polítics per raó d’origen.
Aquesta és una situació intolerable que consagra una desigualtat
de drets en base a criteris completament racistes.
Des d’aquest passat desembre a
l’Assemblea Local de la CUP de la
Garriga hem iniciat una campanya
per tal d’aprofundir en el caràcter
antiracista del nostre municipi, denunciant aquesta situació i mirant
d’informar totes aquelles persones
estrangeres que compleixen algun requisit a partir dels quals pot
exercir el seu dret a vot. Si arreu
dels Països Catalans hem mostrat
recentment el nostre compromís
amb acollir la gent que fuig de
condicions de vida insuportables
cal que avancem des dels nostres
municipis mateix per a construir
una societat realment cohesionada i per a tothom, amb mesures
que reverteixin les polítiques segregadores imposades per lleis
tan infames com la d’estrangeria
que regeix a l’Estat espanyol.
No podrem foragitar el racisme si
partim de la negació de la veu a
qui en són les víctimes principals.
No podrem eliminar les discriminacions si no tractem com a igual
la gent que les pateix. Per això,
cal avançar cap a municipis plenament antiracistes.
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Can Luna ha de ser
una realitat

Pressupostos municipals
2019 decebedors

Pressupost 2019

Pressupostos socials

A l’avantprojecte de pressupostos
2019, vam trobar a faltar moltes
coses, però una de les més importants és una de les actuacions
que més estan esperant els garriguencs i garriguenques: Can Luna.
Ens preguntàvem què passa amb
aquest ediﬁci emblemàtic, en el
qual, vam començar unes obres
de la Sala Polivalent que ja van
amb retard (com tota l’obra pública
a la Garriga) i que, si fèiem cas a
l’esborrany de pressupost que ens
havia fet arribar el Govern local, no
es preveia cap inversió durant el
2019 si no ens arribava una subvenció d’una altra administració.
En aquest primer projecte, tindríem
una sala polivalent, en un espai
que necessitava una reforma molt
urgent.
Des del grup municipal socialista,
vam presentar diverses propostes
al govern municipal, que en principi
no s’havien recollit. A última hora,
abans del ple de Pressupostos,
una trucada, ens aﬁrmava que
s’havien recollit les nostres peticions, algunes d’elles amb esmenes,
que satisfeien els nostres objectius.
Parlant de Can Luna, una de les
nostres peticions, va ser que, almenys, durant aquest 2019, s’havia
d’avançar en fer el Mapa d’Usos i el
projecte de rehabilitació de l’espai,
perquè d’aquesta forma, si rebem
aquest ajut supramunicipal es pogués seguir rehabilitant l’ediﬁci
i traslladar alguns serveis de la
Garriga que necessiten un espai
adequat, com pot ser la Ràdio Municipal i tot el servei de Mitjans de
Comunicació i també el Casal de
Joves per tenir un espai dedicat als
joves adequat.
Can Luna hauria d’haver estat el
gran projecte d’aquesta legislatura. La lentitud i els endarreriments,
ens han dut al punt on estem ara i
que nosaltres esperem que se solucioni. Per això, en haver recollit
gran part de les nostres propostes,
vam donar suport al Pressupost
2019 i ens vam emplaçar amb el
Govern Municipal, a establir una
sèrie de reunions durant aquest
mes de gener, per marcar prioritats
de les mateixes.
El PSC torna a exercir aquesta responsabilitat, que volíem imposar
en la nostra forma de fer política.
Un nou vot de conﬁança en aquest
equip de govern, perquè creiem,
que en un any de transició electoral, s’hauria de poder comptar amb
les propostes de la resta de grups
polítics.
Aproﬁtem per desitjar-vos un bon
any 2019 i que els Reis de l’Orient,
hagin pensat molt en les persones
que més ho necessiten!

En el passat ple de desembre es van
aprovar els pressupostos municipals
per a 2019. Nosaltres vam votar-hi
en contra per segon any consecutiu
i els motius els expliquem a continuació.
Un cop més ens va arribar tard sense temps suﬁcient per a l’estudi en
condicions d’on surten els ingressos
i en què es gasten els aproximadament 18 milions d’euros de què
consta el pressupost. Aquest pressupost és continuista, sense grans
inversions més enllà de les propostes guanyadores del pressupost participatiu, millores a la Doma, la millora de la biblioteca i la sorprenent, per
a nosaltres, inclusió d’una proposta
que va quedar fora del pressupost
participatiu: la construcció d’un camí
per a vianants i bicicletes que uneixi la Garriga amb l’Ametlla. Sorprenent, no perquè no ens agradi la
idea, sinó perquè va aparèixer en el
pressupost 5 dies abans de la seva
votació en el Ple, aspecte que causa
una sensació d’improvisació d’última
hora. És fer volar coloms ja que no
veiem possibilitats que prosperi el
2019. Així doncs estimats conciutadans, no pateixin, enguany el govern
sortint i el que entri després de les
Eleccions Municipals del mes de
maig no els aixecaran els carrers i
les entitats esportives poden respirar alleujades que no els executaran
reformes en les seves pistes esportives en ple calendari d’activitats
alterant el seu pla d’entrenament i
competició. Això el manual de l’electoralisme dicta que es faci l’any anterior a eleccions i aquest manual bé
se’l coneixen PDeCAT i ERC.
Nosaltres davant d’un pressupost
que deixava poc marge a les aportacions de l’oposició vam decidir ser
possibilistes i fer poques propostes
de poques quantitats però de bastant valor simbòlic com ara: augmentar la partida destinada a les beques
esportives per aquells joves amb
pocs recursos econòmics i que vulguin fer esport en alguna de les nostres entitats (idea que vam proposar
a inici de legislatura), les ajudes a
celíacs com vam proposar en una
moció aprovada el 2016, una partida per fer front a la vespa asiàtica o
sobretot una de les nostres apostes
més decidides: les ajudes a la contractació per a aquelles empreses
garriguenques que facin contractes
indeﬁnits. En aquest cas ha estat decebedor com el govern municipal va
reduir la partida a 20.000 €, senyal
que segueix preferint el model dels
Plans d’Ocupació Local de treball
precari i temporal a apostar per models de consolidació laboral.
La resposta del govern a les nostres
propostes no ens va deixar satisfets i unit al continuisme d’aquests
pressupostos i a com se’ns van
presentar van decantar el nostre vot
negatiu per segona vegada aquesta
legislatura que ja llangueix. Dels reptes per a la següent en parlarem el
mes que ve.

Com cada any, durant el ple de
desembre s’aprova el Pressupost
municipal per l’any següent, així
el passat ple vam debatre, i ﬁnalment, va quedar aprovat el pressupost 2019. Com tothom sap, el
govern de coalició del PDeCAT
i ERC, que tenim actualment a
la Garriga, té prou majoria, i per
tant, no necessita cap vot positiu
dels partits de l’oposició. Aquesta
situació, crea una realitat política,
que normalment fa que el govern
no posi massa interès en negociar
gaire amb l’oposició, i que els partits de l’oposició ens limitem a realitzar una crítica política del pressupost, i en el millor dels casos,
fer unes demandes d’esmenes
que sabem que no seran aprovades pel Govern. Així tenim motiu
per votar en contra al pressupost,
any rere any. Si fas propostes o
esmenes més “realistes”, corres el
risc polític que te les acceptin, i per
tant, et vegis obligat a votar SI al
pressupost del Govern. SI La Garriga aquest any hem fet propostes
fàcilment assumibles pel govern,
doncs hem preferit aconseguir
un seguit de coses, que pensem
són positives pels nostres veïns, i
“sacriﬁcar” l’opció de política més
partidista de votar en contra, i criticar a fons el pressupost. Entre les
propostes acceptades hi ha la de
la creació d’una nova Taxa/ordenança que reguli els cartells publicitaris que són visibles des de la
via pública (per exemple el 15 que
hi ha a l’entrada per la Crta. de
l’Ametlla), que actualment no paguen res. La Boniﬁcació del 50%
de l’IBI durant 5 anys per les famílies que instal·lin qualsevol sistema d’energia renovable a casa
seva. Actualment és de 3 anys, i
només per la instal·lació d’energia
fotovoltaica. La boniﬁcació de la
taxa T08 (escombraries) pels comerços que instal·lin sistemes de
boniﬁcació pels seus clients, que
aportin envasos per reciclar. També hem demanat al Govern que
realitzi el projecte del camí per a
vianants i bicicletes, que uneixi la
Garriga amb l’Ametlla, proposta
molt votada al pressupost participatiu però no la triada ﬁnalment.
I també hem demanat la creació
de noves places de recàrrega, de
vehicles elèctrics i híbrids, doncs
pensem que aquests vehicles
cada cop seran més presents a la
nostra societat. Aquestes són les
propostes més destacables d’entre les que hem fet i que ens han
acceptat. Així doncs, aquest any,
el darrer de l’actual legislatura,
hem votat positivament el Pressupost 2019.

Habitatge social, polítiques d’acció
social, accessibilitat viària i mobilitat sostenible són les 3 grans
qüestions que hem volgut que
siguin tingudes en compte en els
pressupostos per l’any vinent. Un
any més hem presentat un seguit
d’esmenes a la proposta de pressupostos de l’Equip de Govern.
Fomentar l’habitatge social de lloguer amb subvencions ﬁscals per
a propietats que estiguin disposades a llogar els seus habitatges
a preus socials. En aquest sentit
hem aconseguit el compromís de
l’Equip de Govern d’augmentar el
topall de preu de lloguer ﬁns als
750 euros per gaudir d’ajuts en
el contracte de lloguer. Fins ara
el topall estava en els 600 euros,
una quantitat que està per sota
dels preus habituals que es cobren per lloguers. Esperem que
es compleixi. També volem que es
destinin diners per a la compra i/o
construcció d’habitatges municipals de lloguer. Que es fomentin
la masoveria urbana i l’habitatge
amb usos compartits.
Nous ajuts per a despeses socials
com les mèdiques, que no estan
cobertes per la seguretat social:
Odontologia, ortopèdia, oculista...
Continuar la reforma dels carrers
amb voreres deﬁcients, que diﬁculten l’accessibilitat dels i les
vianants. Adequar carrers amb superfície única amb prioritat per a
les persones. Instal·lar més semàfors inclusius per a persones amb
discapacitats sensorials.
Eixamplar i fer un bon manteniment de la xarxa ciclable, fomentant l’ús de la bicicleta com a
vehicle sostenible. Millorar la connectivitat de les rutes a peu i amb
bici amb la construcció de la passera entre Can Terrers i Congost.
Altres mesures són: Dotació d’un
tanatori municipal. Augmentar la
instal·lació d’energies renovables
en els ediﬁcis municipals. Eixamplar la participació ciutadana amb
nous consells sectorials: mobilitat,
gent gran...
Donat que les nostres esmenes
no han estat tingudes en compte
amb partides concretes i la resposta del govern ha estat tant
sols una declaració d’intencions,
el nostre vot és contrari a aquests
pressupostos.
Aproﬁtem per desitjar a tothom
un bon any 2019, que els representants socials i polítics presos
catalans, així com altres presos
com el jovent d’Alsasua, recobrin
la llibertat, i que el nou any sigui
de diàleg per afrontar els conﬂictes que tenim.
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FINS EL DIA 30
De 17 a 20 h, al Casal de Joves
Inscripcions als cursos de cangur i de
tècnic i tècnica de so (amb inici al febrer).
Organitza: Punt d’Informació Juvenil

DIMECRES 2
A les 8 h, des de l’aparcament de la Sínia
Caminada matinal ruta sorpresa
Organitza: CEG
A les 17 h, al Bosc del Malhivern
Arribada del Mag Garriviu
Organitza: Ajuntament de la Garriga
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DIMECRES 9
A les 8 h, des de l’aparcament de la Sínia
El turó de les 11 hores des de
Puiggraciós
Organitza: CEG
A les 12 h, a la Sala polivalent de
Can Raspall
Presentació dels cursos AUA hivern
2019: Música, Art, Salut i Filosofia
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast
de la FUMH
De 17 a 18.30 h, al Casal de Joves
Curs de Beatmaking. Gratuït, cal inscripció prèvia. També els dilluns.
Organitza: Casal de Joves
A les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Story Time: Hora del Conte en anglès!
“Little Red Riding Hood”, a càrrec de
Cambridge School.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

DIJOUS 10
DIES 2, 3 I 4
De les 17 a 20 h, a la plaça de Can Dachs
Campament reial. Tallers infantils i de
fanalets, jocs de fusta i activitats per
rebre la Cavalcada de Reis.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DISSABTE 5

De 16 a 18 h, al Casal de Joves
Tarda K-POP.
Gratuït, cal inscripció prèvia.
Organitza: Casal de Joves i K-POP lg
A les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
“English at the Library”: conversa en
anglès. Xerrada: “Steve Jobs and the
world of technology”
Organitza: Biblioteca Núria Albó

A les 11 h, a la Doma
Activitat familiar detectivesca:
“Desperta Holmes! El cas de la Doma...”.
Places limitades. Informació i preus:
info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

De 16 a 17.30 h, al Casal de Joves
Inici del taller de Break Dance.
Gratuït, cal inscripció prèvia.
Organitza: Casal de Joves

A les 17.30 h, davant el Teatre de la
Garriga – El Patronat
Cavalcada de Reis
Organitza: Ajuntament de la Garriga

De 17 a 18 h, al Casal de Joves
Inici del taller de DJ.
Gratuït, cal inscripció prèvia.
Organitza: Casal de Joves

DIMARTS 8

DIVENDRES 11

DISSABTE 12

De 17 a 18.30 h, al Casal de Joves
Taller de rima i rap.
Gratuït, cal inscripció prèvia.
Organitza: Casal de Joves

De 9 a 14 h, a la Plaça Can Dachs
Fira Alternativa
Organitza: Art-Aliment10 i Regidoria
de Comerç i Emprenedoria

A les 18.30 h, al Teatre de la Garriga El Patronat
Conferència de Joaquim Rabased: “La
sardana: invenció d’un gènere sinfònic”
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast
de la FUMH

A les 10 h, des de Can Raspall
Visita guiada: “El Modernisme de la
Burgesia. Arquitectura, aigua i jardins”.
Informació i preus:
info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

A les 12 h, al Refugi de l’estació
Visita guiada: Refugi antiaeri de
l’estació. (Nova museografia).
Places limitades. Informació i preus:
info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants
A les 12 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte: “Contes de l’Univers”.
A càrrec de Rosa Fité
Organitza: Biblioteca Núria Albó
A les 19 h, al Teatre de la Garriga El Patronat
Els Pastorets
Organitza: Teatre de la Garriga - El Patronat i Associació Cultural Fem Pastorets

DIUMENGE 13
A les 6 h, des de l’aparcament de la Sínia
4a etapa GR11 català:
Els Vilars – La Jonquera
Organitza: CEG
A partir de les 7.30 h, des de la plaça
del Silenci
Ruta fins a Roca Centella
Organitza: Club Atletisme Les Tortugues

DILLUNS 14
A les 19 h, a la Torre del Fanal
Taller de Ho'oponopono. Vull perdonar
però no puc. Tècnica poderosa de neteja
per sanar el cos i l'ànima.
Inscripcions prèvies a
donesdaralg@hotmail.com
Organitza: Associació Dones d'Ara.

DIMARTS 15
A les 18.30 h, al Teatre de la Garriga El Patronat
Conferència de Roser Capdevila:
“La nena que volia dibuixar.
Petits records de postguerra”
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast
de la FUMH

DIMECRES 16
A les 8 h, des de l’aparcament de la Sínia
Matinal circular per la Garriga
Organitza: CEG

DIVENDRES 18
A les 17.30 h, al Casal de Joves
Sessió participativa per organitzar les
activitats del Casal de Joves pel febrer.
Organitza: Casal de Joves
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DIUMENGE 20
A les 7.30 h, des de Can Queló
Resseguiment PR-33. Prèvia inscripció al
CEG fins al 18 de gener.
Organitza: CEG
A les 11 h, a l’Auditori de l’Escola
Municipal de Música
Presentació de la diagnosi i el pla
estratègic del projecte Arrela’t.
A càrrec de Jordi Puig (L’Espigall)
Organitza: Ajuntament de la Garriga
A les 16.30 h, al Pavelló de Can Noguera
7è Aplec d’Hivern de la Sardana.
Berenar, concurs de colles improvisades
i estrena d’una sardana del compositor
Carles Sagarra
Organitza: Agrupació Sardanista
la Garriga
A les 17 h, al Pavelló de Can Violí
Festival Anual de Patinatge Artístic:
"Una tarda al cinema"
Organitza: Club Patinatge La Garriga

DIMECRES 23
Hora i lloc a concretar
Calçotada
Organitza: CEG

DIVENDRES 25
A les 18.30 h, a la Fundació Maurí
Conferència i presentació del llibre
"Tres catalans de la tercera Espanya",
a càrrec del monjo de Montserrat i
historiador Hilari Raguer.
Acte d'obertura de celebració dels 50
anys de la Fundació Maurí
Organitza: Fundació Maurí

Actes de commemoració del bombardeig
i de foment de la pau.
Consulteu programació en els tríptics en
equipaments municipals i a la garriga.cat
Organitza: Ajuntament de la Garriga,
Centre de Visitants, La Garriga Secreta

L’ENDRAPASOMNIS
Aquest espectacle té la música en directe amb LA TRESCA I LA VERDESCA.

DIUMENGE 20 DE GENER DE 2019
A les 17.30 h
PREU 6 €

Més informació i venda d’entrades a www.teatrelagarriga.cat

#teatrelagarriga

DIMARTS 22
A les 18.30 h, al Teatre de la Garriga El Patronat
Conferència de Xavier Moret:
“El genocidi a Armènia”
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast
de la FUMH
A les 19 h, a l’Auditori de l'EMM
Cicle Joves Intèrprets.
Concert de violoncels
Organitza: Escola Municipal de Música

A les 18 h, al Teatre de la Garriga –
El Patronat
La Maternitat d’Elna
Organitza: Teatre de la Garriga –
El Patronat
Teatre de la Garriga
EL PATRONAT

ÒPERA

LA MATERNITAT D’ELNA
L’òpera de La Maternitat d’Elna explica la història de Laura i Nisele, dues
mares acollides per Elisabeth. Malgrat el refugi que Elna representava
per a elles, les seves famílies seguien estant fragmentades i molts éssers
estimats seguien morint en camps de concentració, com els d’Argelers o
Rivesaltes.

DIUMENGE 27 DE GENER DE 2019
A les 18 h
PREU 12 €

Més informació i venda d’entrades a www.teatrelagarriga.cat

#teatrelagarriga

DIMARTS 29

ESPECTACLE FAMILIAR / TITELLES

Al país de la Bona Son la princesa Dormissona no pot dormir perquè té malsons.
Els seus pares, els reis, rumien, ho consulten amb el coixí, demanen consells a
metges, herbolaris i xarlatans però no troben cap remei que guareixi el mal de la
petita princesa. Potser l’Endrapasomnis serà la solució.

A les 11 h, al Centre de Visitants
Activitat familiar: “Experimentem la
Garriga Termal”. Places limitades.
Informació i preus:
info@visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants

A PARTIR DE DIUMENGE 27

A les 17.30 h, al Teatre de la Garriga –
El Patronat
L’Endrapasomnis
Organitza: Teatre de la Garriga –
El Patronat
Teatre de la Garriga
EL PATRONAT
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A les 18.30 h, al Teatre de la Garriga El Patronat
Conferència de Salvador Cardús:
“Un món ple de bones notícies”
Organitza: Aula de la Universitat a l’Abast
de la FUMH

DIUMENGE 27
A les 7 h, des de l’aparcament de la Sínia
Som-hi Som-hi: Etapa 23 GR 92:
Sitges – Cunit. Prèvia inscripció al CEG
o a somhisomhisenders@gmail.com
Organitza: CEG
A les 8.30 h, des de la plaça del Silenci
Caminada pel món rural:
Ruta de l’Oli.
Inscripcions a:
associacioagrarialg@gmail.com,
629294514 (Alfons) o 687799848 (Jordi)
Organitza: Club Patinatge La Garriga

DIMECRES 30
A les 8 h, des de l’aparcament de la Sínia
Ermita de Sant Bartomeu
Organitza: CEG
A les 19 h, a la sala de plens
Ple municipal
Organitza: Ajuntament de la Garriga
A les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Club de Lectura: Cicle La Construcció
del jo. Llegirem “Foe”.
Organitza: Biblioteca Núria Albó
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Eva Bach (Pedagoga i escriptora)
Educar és proporcionar des de fora el que la persona necessita perquè floreixi el que té a dins
continues estimant, el teu amor no està
condicionat a si fan el que tu esperes i
desitges, o el que es considera correcte.
Això no s’ha de confondre amb consentir-ho tot. És perfectament compatible
amb l’autoritat, amb manifestar què ajuda a créixer bé i què no, què convé i què
no, què podem tolerar i què no, què ens
agrada i què no...

Eva Bach és llicenciada en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona (1986). Pedagoga,
mestra, escriptora, conferenciant,
formadora de formadors, orientadora i terapeuta familiar, i mare
de dos fills, a més, és especialista en desenvolupament personal,
intel·ligència emocional, comunicació i relacions humanes. És
columnista en el suplement Criatures, del Diari ARA, col·laboradora en diversos mitjans i autora
de llibres com Educar per estimar
la vida (2017) o Adolescentes, qué
maravilla (2008). El proper mes de
febrer oferirà la conferència “Normes i límits als fills i filles” en el
marc de l’Espai de Debat Educatiu.
És difícil trobar l’equilibri entre l’autoritat i l’amor incondicional?
El podem trobar si tenim clar què significa cada cosa i tenim equilibri emocional suficient nosaltres. Autoritat no
és imposar-se a la força, no és sotmetre l’altre, sinó ajudar a créixer. Tenim
autoritat per ajudar a créixer quan ens
guiem per valors coherents i irradiem
serenor, connexió interior, respecte i
amor incondicional. Amor incondicional
vol dir que estimes els fills/es pel que
són i no pel que fan. Si s’equivoquen els

Quin paper tenen les normes i els límits? Per a què ens han de servir?
La primera funció que tenen és protegir
i preservar la vida. Distingir, per exemple, on acaba la seguretat i comença el
perill. La segona és ensenyar gradualment a fer un bon ús de la llibertat, és
a dir, ensenyar progressivament a ser
persones autònomes i responsables,
capaces d’autoregular-se i de fer bones
eleccions per sí mateixes. També serveixen per guiar-nos, per saber cap a on
anem i què ens podem trobar pel camí.
I per socialitzar-nos, en un doble sentit:
en el de tenir en compte que els drets
dels altres comporten uns deures per
part nostra i en el de saber què es pot
fer i què no a cada lloc i en cada context.
Sovint diu que “educar” és orientar,
acompanyar, respectar...
Educar és proporcionar des de fora el
que la persona necessita perquè floreixi el que té a dins. Crear les condicions necessàries perquè emergeixin
les seves capacitats i aflori el seu millor
jo. Aquest procés requereix respecte a
l’essència de cadascú, acompanyament,
que vol dir ser-hi, normalment al costat,
a vegades una mica per davant i a vegades uns passos enrere. També requereix
orientar, per tant, obrir finestres, mostrar horitzons, marcar un nord i sobretot
“ser”, irradiar, encomanar allò que considerem bo, esdevenir un referent més
que fer discursos.
Tot això és l’educació emocional? Com
la podem aplicar?
Educació emocional és força més que
tot això, però per poder fer tot això que
estem dient necessitem maduresa i
equilibri emocional. Educació emocional és atendre i entendre el propi cor
per atendre i entendre el dels infants i
adolescents, i per poder ensenyar-los a
atendre i entendre els que els passa per
dins. Per aplicar-la cal un entrenament
constant, una actitud de creixement

personal al llarg de la vida. Cal desenvolupar la consciència i l’autoregulació
emocional, l’empatia, la capacitat d’escoltar, d’identificar, d’acollir, de legitimar, d’expressar i de transformar les
emocions difícils o ingrates.
Creu que els pares i mares anem gaire desorientats a l’hora de tractar les
diferents etapes per què passen els infants?
Hi ha de tot. Però hi ha una cosa esperançadora i és que cada cop són més els
pares i mares conscients que educar és
una tasca molt bonica i d’una gran responsabilitat, que requereix una preparació, uns coneixements i unes actituds
determinades, que volen educar amb
sentit i sensibilitat, i que busquen ajut
per fer-ho cada vegada millor.
Amb tota la informació que tenim ara al
nostre abast i tota la varietat de teories
(sovint contràries i fins i tot contradictòries), podem educar millor o encara
ens podem confondre més? Quina és la
clau per triar el millor camí?
Amb tanta informació podem, efectivament, educar millor i també confondre’ns més. La clau per escollir el millor
camí és tenir temps i tenir criteri. Formar-nos un criteri propi requereix un
temps, implica deixar-nos sentir les coses dins, parar atenció al que ens diuen
la nostra intuïció i observar els nens i
nenes o els nois i noies. Què sembla que
els va bé, que els fa bé i ens fa bé a tots.
No hem de fer les coses perquè algú ho
digui, hem de saber adequar-les a cada
criatura, moment, circumstància i estil
propi.
Podem dir que la base de tot plegat és
el respecte als fills?
La base de tot plegat és estimar i estimar inclou el respecte. Però respecte és
una paraula tan usada, que vull recalcar el seu significat. Etimològicament,
respectar és tornar a mirar per segona vegada, girar-se a mirar de nou, no
quedar-se amb la primera mirada, sinó
anar més enllà del que és aparent. Respectar significa doncs tenir mirament.
Mirar i ser considerats amb l’essència
de l’altre. Evitar jutjar i evitar deixar-nos
endur per estereotips i prejudicis. Respectar és actuar amb tacte, amb delicadesa.

