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Dolors Castellà, nova alcaldessa de la Garriga 
ERC amb Acord governarà en minoria i cercarà consensos 
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Dolors Castellà, candidata d’ERC amb Acord, ha estat 
escollida alcaldessa de la Garriga per a la legislatura 
2019-2023. El Ple de Constitució del nou consistori es va 
fer dissabte 15 de juny a l’Auditori de l’Escola de Música, 
on Castellà va ser investida alcaldessa amb els 6 vots 
favorables de la seva formació i els 2 de la CUP. El PSC 
i C’s van votar en blanc (amb 2 i 1 vot, respectivament), 
mentre que el candidat de Junts per la Garriga, el fins 
ara alcalde Jordi Pubill, va rebre els 6 vots favorables 
del seu grup. Al mateix ple, totes les regidores i regidors 
electes van prendre possessió del seu càrrec.

ERC amb Acord governarà en minoria i en solitari –la 
majoria se situa als 9 escons-, tot cercant “suports pun-
tuals” i “consensos” amb la resta de forces.  El Ple d’Or-
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ganització, on es coneixerà el cartipàs municipal, tindrà 
lloc el proper dimecres 3 juliol a les 19 h, com sempre a 
la Sala de Plens de l’Ajuntament. 

El Ple municipal per al període 2019-2023 estarà format 
per: Dolors Castellà, Lluís Marco, Neus Marrodan, Lluís 
Rodríguez “Pote”, Meritxell Catalan i Jordi Musquera 
(ERC amb Acord); Jordi Pubill, Montserrat Llobet, Joan 
Esteban, Xavier Bernaldo, Carlota Torné i Juliet Grau 
(Junts per la Garriga); Pep Tarradas i Irene Puig (CUP); 
Àlex Valiente i Carlos Martín (PSC) i Ángel Guillén (C’s). 
A la secció d’opinió d’aquest butlletí s’hi poden conèixer 
les reflexions de cada grup amb representació al con-
sistori sobre aquesta nova etapa política que tot just co-
mença. 

ERC: “Aquesta nova legislatura l’encarem amb la il·lusió d’un gran canvi. El nostre projecte repartirà responsabilitats per 
a tothom qui les vulgui assumir, perquè, tal com anem dient, l’objectiu és aconseguir 17 vots (tots) a cada proposta. Així 
doncs, la participació començarà entre regidors i regidores que no són a govern.”
JUNTS: “Junts per la Garriga treballarà des de l’oposició per tot allò que faci la Garriga millor, per a les persones i amb 
les persones. Serem el far que vigila el govern i també serem al carrer, al costat de la ciutadania. Treballarem pel futur i 
Junts ho farem!”
CUP: “Serà o no serà la legislatura del diàleg. Tenim al davant un repte com a poble per transformar la Garriga. Fer-la més 
social, més inclusiva, més participativa, més feminista i més ecologista. Portem l’Ajuntament al carrer! Governem-nos!”
PSC: “Els Socialistes tornem a exercir un vot de responsabilitat i encetem el mandat comprometent-nos a treballar pel 
futur de la Garriga i fent d’altaveu als garriguencs i garriguenques.”
C’s: “Esperem d’aquest nou govern allò que no van tenir els anteriors: que treballi pel conjunt dels garriguencs, diàleg 
amb l’oposició i dedicació plena a les seves competències. Dit això, serem una oposició ferma quan calgui, dialogant i 
constructiva quan toqui.”



444 4Supressió del pas de 
Can Terrers

Nous ressalts per
a vehicles

El municipi compta, des de fa 
setmanes, amb 4 nous ressalts per 
pacificar la circulació de vehicles. 
Es tracta de ressalts que alhora 
són passos de vianants i que, per 
tant, també pretenen millorar 
l’accessibilitat de les persones que 
es desplacen a peu. També s’han 
arranjat les voreres d’una desena 
de carrers. Els ressalts s’han 
ubicat a la carretera de Ribes (a 
l’alçada de la Cabanya), al carrer 
Calàbria (cruïlla amb Camp Cirés), 
a la carretera de Vic (a l’alçada de 
la mesquita) i a la carretera Nova (a 
l’alçada de Correus). Aquest darrer, 
incorpora un sistema “smart city” 
que funciona com a prova pilot 
i que, gràcies a un sistema de 
sensors, il·lumina uns leds que hi 
ha al paviment quan detecta el pas 
de vianants. 

Ja han arrencat els treballs per su-
primir el pas a nivell de Can Terrers: 
unes obres que tenen un pressupost 
de 730.000 euros i un termini d’execu-
ció previst de 8 mesos. Aquest pas a 
nivell era el més senzill de planificar 
i d’executar dels que hi ha al munici-
pi, i per això se n’ha pogut redactar 
un projecte constructiu independent, 
que s’ha tramitat ràpidament. L’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat de l’Ajun-
tament manté contacte periòdic tant 
amb l’Administrador d’Infraestructu-
res Ferroviàries (ADIF), que és qui va 
adjudicar les obres, com amb l’em-
presa constructora que les duu a ter-
me, per fer-ne el seguiment. 
Un cop suprimit el pas a nivell, es 
crearà un pas inferior de 8 metres 
d’amplada i 5 d’alçada, que se situarà 
a uns 40 metres al nord de l’eix del 
camí que creua la via.
 

La sala de Can Luna, a punt
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6è Memorial Josep Segú
Ciclistes de diverses categories participaran a la jornada d’homenatge

El  Club Ciclista la Garriga, amb el suport de l’Ajunta-
ment, organitza el proper 13 de juliol el 6è Memorial 
Josep Segú: una jornada esportiva d’homenatge al 
conegut ciclista garriguenc. El Memorial constarà de 
quatre curses, que sortiran des del principi del Pas-
seig: una per a les categories Màster 40, 50 i 60 (15 
h); una de cadets (16.15 h), una de júniors (17.30 h) i, 
finalment, la cursa per a les categories Elit, Sub23 i 
Màster 30 (19 h). Les inscripcions cal fer-les al web 
de la Federació Catalana de Ciclisme. Des de l’orga-
nització s’espera comptar amb l’animació del públic i 
suport popular. 
Josep Segú Soriano (la Garriga, 1935 –2010) va ser ci-
clista professional entre 1956 i 1966. Va guanyar dues 
etapes de la Vuelta, i va quedar en segon lloc a la ge-
neral el 1959. Des de 2016, hi ha una escultura d’una 
bicicleta, situada a la carretera Nova al costat del pont 
de la Doma, com a reconeixement a la seva figura.

Les obres de la sala polivalent de Can 
Luna es van recepcionar, finalment, 
aquest mes de juny. Durant els 
treballs no només s’ha transformat 
l’antiga nau de la fàbrica, sinó 
que també se n’ha arranjat el pati 
interior i el passeig Congost, on hi 
ha les sortides d’emergència. Un 
cop acabades les obres, caldrà ara 
determinar quina serà la gestió i l’ús 
que es farà d’aquest nou equipament 
municipal.



5Suport per tramitar
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Prevenció 
d’incendis

Durant el mes de juny, s’ha fet 
el manteniment de les franges 
perimetrals de prevenció d’incendis 
forestals, en què s’ha actuat a 
l’espai forestal  situat al voltant de 25 
metres entorn dels habitatges que 
limiten directament amb el bosc. 
Les actuacions formen part de la  
Campanya de prevenció d’incendis 
forestals 2019 i consisteixen a fer 
una estricta neteja i aclarida de la 
massa forestal en aquestes zones 
per minimitzar-ne el combustible 
i facilitar l’accés als cossos 
d’emergència en cas d’un incendi 
forestal. Des de l’Ajuntament es 
recorda que del 15 de març al 15 
d’octubre és prohibit, per llei, fer 
qualsevol tipus de foc o d’activitat 
que pugui generar risc d’incendi en 
terrenys forestals i en la franja de 
500 metres que els envolta.

Prop de 60.000 euros en ajuts de cooperació
Projectes a l’Índia, Colòmbia, Mèxic i El Salvador

breus

Colònies exitoses

El Consell de Cooperació de la Garriga va aprovar, el passat 
3 de juny, destinar 57.382,225 euros als ajuts que des 
de l’Ajuntament s’atorguen a projectes de cooperació al 
desenvolupament. Aquest 2019, es donarà suport econòmic a 
un projecte de millora de centres d’educació pública d’àrees 
rurals de l’Índia, que impulsa la Fundació Vicente Ferrer; a 
un altre de defensa i promoció dels drets humans laborals a 
Colòmbia, de la Fundació Pau i Solidaritat, a una escola de 
comunicació popular a Chiapas, de la Garriga Societat Civil, i 
a una iniciativa de transport escolar a una regió d’El Salvador, 
que duu a terme Entrepobles - Grup de Solidaritat de l’Institut 
de Vil·la Romana. L’Ajuntament també disposa d’una partida 
específica per a emergències dotada amb 6.000 euros, que 
s’enviaran a campanyes vinculades amb la població refugiada.

350 veïns i veïnes han estat ateses per 
l’Ajuntament durant el període per de-
manar les subvencions per al paga-
ment del lloguer que convoca l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, que va fi-
nalitzar el 7 de juny. En total s’han tra-
mitat prop de 200 expedients. Malgrat 
que aquest ajut és de la Generalitat, ja 
fa anys que les persones que viuen a 
la Garriga poden fer el tràmit a l’Ajun-
tament sense necessitat d’haver-se 
de desplaçar a Granollers per fer les 
gestions al Consell Comarcal. Des de 
la Regidoria d’Acció Social i Habitatge 
s’ofereix assessorament i acompanya-
ment a qui el vol sol·licitar, fet que afa-
voreix que cada cop més famílies se’n 
puguin beneficiar. Les persones que 
acabin sent beneficiàries de l’ajut po-
dran arribar a cobrar 200 euros men-
suals per fer front al pagament del seu 
lloguer.

Una seixantena de persones 
majors de 60 anys de la Garriga 
han participat a les Colònies per a 
la Gent Gran organitzades per l’Asil 
de la Garriga en col·laboració amb 
l’Ajuntament. 
Les colònies van tenir lloc del 10 
al 14 de juny a la Costa Brava, on 
el grup va gaudir d’una estada en 
un hotel de Platja d’Aro i diverses 
activitats culturals. L’experiència, 
tant per part de participants com 
de l’organització, es considera 
enriquidora i se’n fa una valoració 
molt positiva.

Mesures per l’onada de calor

Durant l'onada de calor de l’últi-
ma setmana de juny, l’Ajuntament 
va prendre diverses mesures per 
ajudar la població a pal·liar-ne els 
efectes. Una d’aquestes mesures 
va consistir a obrir la piscina mu-
nicipal de manera gratuïta. 
També es va fer un seguiment de 
les persones més vulnerables que 
viuen soles, a qui se’ls va oferir 
l’espai de l’Asil Hospital per passar 
les hores de més radiació, i es van 
difondre recomanacions per com-
batre la forta calor.
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Una trentena de catifes fetes amb més 
de 250.000 clavells i altres elements 
vegetals van cobrir els carrers de la 
Garriga durant la diada de Corpus 
2019, el passat 16 de juny. A més de les 
catifes, el públic va poder contemplar 
la font de l‘Ou com balla, cinc altars 
de flors i el mural floral del barri de 
Dalt. Des de l’Ajuntament s’oferien 
portes obertes als principals punts 
d’interès turístic i patrimonial, on es 
van registrar més de 2.500 visites al 
llarg del dia. D’elles, la major part 

Corpus omple els carrers de flors, públic i animació
La diada posa el punt i final a 10 dies de programació cultural

procedia de la ciutat de Barcelona i 
d’altres indrets del Vallès Oriental, i 
també n’hi havia del Maresme, Osona, 
el Vallès Occidental i l’estranger. 
Al matí, la Garriga va rebre també la 
visita oficial del president del Parla-
ment de Catalunya, Roger Torrent, 
que va signar el llibre d’honor de 
l’Ajuntament i va participar de la pas-
sejada institucional, acompanyat de 
l’alcaldessa Dolors Castellà, regido-
res i regidors. Al llarg de la jornada es 
van celebrar esdeveniments diversos, 

com la trobada castellera, l’exhibi-
ció de danses tradicionals, el ball de 
swing o la trobada de puntaires. 
La jornada va acabar, com sempre, 
amb una processó i l’esperada clave-
llada.
La diada de Corpus va posar el punt 
i final a deu dies d’una programació 
especial, en què el poble va gaudir 
d’activitats tan populars com la Colors 
Corpus Run, el Piromusical de Queen, 
la Nit dels Aparadors o la Trobada de 
Gegants 



La Garriga ha complert 
el seu compromís de 
reduir les emissions 
dels gasos d’efecte 
hivernacle abans de 
l’any 2020, segons 
demostren les dades 
del Perfil Climàtic 
del municipi que la 
Diputació ha lliurat a 
l’Ajuntament. El Perfil 
Climàtic és una eina 
de comunicació on es 
detalla l’evolució dels 
consums energètics 
i de les emissions al 
poble, així com de la 

7
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Caminada per a famílies

El proper 7 de juliol la secció 
familiar del Centre Excursionista 
Garriguenc (CEG) organitza una 
nova sortida, aquesta vegada 
una caminada que sortirà al matí 
des dels Pinetons i acabarà a la 
Piscina del Figaró, on les famílies 
participants podran passar el dia i 
dinar. La tornada es farà en tren. 
Més informació i inscripcions a 
cegfamiliar@gmail.com.

Al llarg de la història, a la Garriga hi 
ha hagut nombroses basses lligades 
a masies, molins o zones d’horta del 
poble.  Actualment, bona part d’aquestes 
basses s’han anat perdent o es troben en 
mal estat, i per això des de l’Ajuntament 
s’ha decidit impulsar-ne la recuperació. 

Recuperar les basses permetrà, per un 
cantó, difondre’n la història i posar-les 
en valor com a elements patrimonials. I 
per un altre cantó, fomentar la presència 
(i supervivència) de moltes espècies 
d’amfibis, insectes i aus, així com també 
d’espècies vegetals lligades a l’aigua. 

De moment, ja s’ha recuperat la bassa 
del molí de Can Terrers –que aviat se 
senyalitzarà–, i es preveu actuar també a 
les basses de cànem de Can Queralt, la 
de Ca l’Oliveró i la del Molí de Blancafort. 
Aquesta proposta relliga projectes que 
estan en marxa: Biocides 0, Arrela’t i la 
senyalització d’espais patrimonials. 

Recuperació de les basses del poble
Història, patrimoni i biodiversitat es donen la mà

Compromís contra el canvi climàtic
El poble ha reduït les emissions contaminants

producció de renovables. Fer disminuir en un 20% aquestes emissions era un 
dels acords que es derivava del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia 
Sostenible, del qual la Garriga forma part i que té l’objectiu de lluitar contra el 
canvi climàtic des del món local. 
El Perfil Climàtic de la Garriga ofereix dades relacionades amb la mitigació del 
canvi climàtic, però també presenta xifres sobre la vulnerabilitat del municipi. 
En aquest sentit, a la Garriga s’hi observen riscos pel que fa a sequeres, incendis 
i biodiversitat, i des de l’Ajuntament s’hi està treballant. El document es pot 
consultar a https://www.diba.cat/en/web/alcaldespelclima.

Pau Gasol Valls, premiat

Pau Gasol, de la Garriga, ha re-
but el Premi Junceda, que con-
cedeix l’Associació Professional 
d’Il·lustradors de Catalunya (APIC). 
L’il·lustrador ha estat premiat en la 
categoria de llibres de no-ficció, 
per Barcelones, en què va il·lustrar 
aquesta obra de Manuel Vázquez 
Montalbán; i també en la catego-
ria de Premsa i Revistes, per un 
treball que va fer per al portal de 
continguts WePresent-WeTransfer. 
Gasol, que fa uns anys que combi-
na la docència amb la il·lustració, 
ha  treballat per a diverses publi-
cacions, mitjans de comunicació i 
també en publicitat. 
La seva obra es pot conèixer al web 
www.behance.net/paugasolvalls.



Sant Joan, una revetlla viva

breus
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L’arribada de la flama del Canigó 
va marcar l’inici de la revetlla de 
Sant Joan al poble, el passat 23 
de juny. La flama, que el Centre 
Excursionista Garriguenc va anar 
a buscar al Coll d’Ares, va desfilar 
en una cercavila on hi participa-
ven diverses entitats. 
A la plaça de l’Església es va en-
cendre la foguera de Sant Joan, 
es va llegir el Manifest de la Festa 
Nacional dels Països Catalans i 
es van ballar sardanes. 
El Front Diabòlic va oferir un es-
pectacle de foc i, a continuació, 
també un sopar popular al Pas-
seig Dr. Vich, juntament amb una 
actuació musical. Al poble es van 
celebrar nombrosos sopars veï-
nals i revetlles a la fresca, fruit 
d’iniciatives populars.

La Ruta del Pintxo, del 18 al 27 de juliol
Torna l’esdeveniment gastronòmic més esperat

Un total de 36 establiments 
participaran a la 9a edició 
de la Ruta del Pintxo de la 
Garriga, que tindrà lloc del 
18 al 27 de juliol i que ha 
esdevingut una de les més 
consolidades de la comarca. 
La iniciativa permetrà 
degustar creacions de la 
cuina garriguenca que –en 
format de pintxo– seran 
també una excusa per 
passar una bona estona en 
companyia i descobrir part 
de l‘oferta gastronòmica del 
municipi. 
Aquest any, la ruta fa una 
aposta pel medi ambient i 
repartirà gots reutilitzables 
de disseny inèdit creat per 
alumnat de l’Escola d’Art i 

Una vintena d’entitats i 
col·lectius del poble, així com 
persones a títol individual, 
han treballat en la preparació 
de la Saligarda 2019, que es va 
celebrar per primera vegada 
l’estiu passat com una “festa 
major alternativa”. La festa 
arriba els dies 26, 27, 28 i 29 
de juliol a la plaça del Silenci 
amb més de 40 activitats per 
a  tots els públics. Entre els 
caps de cartell hi destaquen 
Sara Hebe, Karamba i Syba-
rites, que actuaran juntament 
amb altres grups i PD’s locals 
i comarcals.
L’Ajuntament col·labora en el 
projecte amb 40.000 euros, 
dels quals uns 20.000 es des-

La Saligarda, a punt per a la 2a edició
La festa se celebrarà del 26 al 29 de juliol

tinaran a pagar les infraestructures i els serveis necessaris, i l’altra meitat s’inver-
tirà en la programació. Totes les novetats de la Saligarda 2019 es poden consultar 
als seus perfils de xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram). 

Disseny Municipal (EMAD). També celebrarà sorteigs per potenciar la relació 
entre públic i establiments i presentarà altres sorpreses. Tota la informació es 
pot trobar a www.rutadelpintxo.cat i a les xarxes socials de l’esdeveniment.

Canvi d’horari de la biblioteca

La Biblioteca Núria Albó canvia 
d’horari del 15 de juny al 15 de 
setembre. 
Durant aquest període l’equipa-
ment és obert els dijous i diven-
dres al matí (de 9.30 a 13.30 h) i 
les tardes de dilluns a divendres 
(de 16 a 20.30 h), però és tancat 
els dissabtes al matí. La biblio-
teca farà vacances del 12 al 23 
d’agost.
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La Festa Major, punt de trobada i diversió
Quatre dies d’activitats per a tots els públics 
De l’1 al 4 d’agost, la Festa Major de la Garriga omplirà les places i els carrers 
del poble d’activitats i espectacles per a totes les edats. La gresca començarà el 
dijous 1, amb el pregó, el correfoc i el correaigua, i un espectacle d’humor que 
es farà de nit a la plaça de l’Església. El concert de Festa Major tindrà lloc el 
divendres 2 al vespre amb l’Orquestra Selvatana, que després del sopar popular 
oferirà el tradicional ball de nit.
La diversió per al públic infantil estarà assegurada a l’Espai Passeig, on la mai-
nada podrà gaudir de llargues tardes d’activitats familiars. També podrà diver-
tir-se amb les activitats refrescants, la festa de l’escuma, l’Esgarrinxada infantil 
o el tobogan aquàtic urbà. Una novetat serà la gimcana nocturna Survival Zom-
bie, per a joves de 12 a 17 anys.
Altres propostes –n’hi haurà més de 100!– seran la comèdia teatral Immortal, 
del conegut actor Bruno Oro; l’espectacle de circ Xarivari Blues, la bicicletada 
i la cursa popular o el campionat del joc Brawl Stars. Tota la programació es 
podrà consultar al programa de Festa Major que es bustiarà a les cases, i que 
també es podrà consultar als canals de comunicació de l’Ajuntament. 

Campanya Festa Lliure, Fes-te Lliure!
Segueixen les accions per prevenir el sexisme

Un any més, l’Ajuntament engega la campanya Festa Lliure, fes-te Lliure, que 
té l’objectiu de prevenir comportaments sexistes i possibles agressions sexuals 
durant la Festa Major. 
Com a novetat, s’habilitarà per primera vegada un Punt Lila: un espai d’atenció 
i assessorament a les persones que hagin patit o estat testimonis d’aquests 
comportaments o agressions. 
La campanya vol contribuir a la bona convivència i a les relacions respectuoses 
i igualitàries entre totes les persones. També es repartiran braçalets, cartells 
i pancartes amb missatges sensibilitzadors; s’oferirà formació específica a les 
entitats que gestionen les barres de bar i es vetllarà per una música no sexista 
durant els concerts. 

Intensiu de jam session

breus

Del 19 al 30 de juliol el col·lectiu La 
Garriga Jam, en col·laboració amb 
l’Ajuntament, oferirà un curs inten-
siu de jam session amb la supervi-
sió de Charlie Leus i la presència 
de diverses figures importants de 
l’escena musical del poble, així 
com també d’alguns artistes inter-
nacionals. S’hi treballaran versions 
de música feta a la Garriga, des de 
Dusminguet a Cacahuet i fins als 
grups més actuals. Es tracta d’una 
oportunitat per celebrar la música 
garriguenca, tot fent créixer els 
vincles creatius que ja existeixen i 
crear-ne de nous. El curs és obert 
i gratuït, i cal fer les inscripcions al 
portal web www.malaidea.me (pla-
ces limitades). 
La nit del 2 d’agost, el grup pre-
sentarà la música en directe a la 
Jam Session de Festa Major. 
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Pla d’igualtat de gènere

breus

L’Ajuntament treballa en un nou 
Pla d’Igualtat de Gènere i Diversitat 
Sexual, més aterrat a la realitat del 
municipi i als recursos disponibles. 
Es tracta d’un pla eminentment 
transversal i per això personal 
tècnic de diverses àrees municipals 
ha dut a terme sessions de treball 
per aconseguir un diagnòstic de 
la situació actual i definir accions 
que contribueixin a eradicar les 
desigualtats.També hi han participat 
representants d’entitats com El 
Far, Dones d’Ara o el col·lectiu 
FeministesLG i altres dones a títol 
individual.

Botiga al Carrer 2019 Aparadors premiats

La Botiga al Carrer 2019 se cele-
brarà el diumenge 1 de setembre 
al centre del poble. Com sempre, 
hi participaran comerços i establi-
ments de l’ASIC, que oferiran pro-
ductes a bon preu, rebaixes, ofertes 
i estocs diversos. 
La jornada comptarà, també, amb 
molta animació durant tot el dia i la 
col·laboració d’entitats del municipi. 
La Botiga al Carrer és una oportu-
nitat excel·lent per conèixer l’oferta 
comercial del poble d’una manera 
festiva, amena i plena d’avantatges 
per al públic visitant, que podrà tro-
bar-hi tota mena d’oportunitats.

La Nit dels Aparadors, una iniciativa de 
l’ASIC, va tornar a esdevenir tota una 
festa del comerç, que el passat 14 de 
juny  va omplir el poble d’espectacles, 
promocions, degustacions i molt 
d’ambient. Durant la vetllada també 
es va poder conèixer el veredicte del 
34è Concurs d’Aparadors de Corpus: 
el 1r premi se’l va emportar la Joieria 
Padrós; el 2n premi va ser per a 
Mobel Baby, i el 3r premi per a El 
Punt Creatiu.
A la Nit dels Aparadors, l’ASIC 
celebrava, també, els seus 30 anys 
d’història. 

El comerç de la Garriga té una salut que convida 
a ser optimista de cara al futur. Aquesta és una de 
les conclusions de la primera enquesta del clima 
comercial de la Garriga, que ha elaborat l’empresa 
J3B3 a encàrrec de l’Ajuntament. “Si bé és cert que  
l’època de desacceleració econòmica viscuda els 
darrers anys ha estat una realitat que ha afectat 
l’últim esgraó de la cadena de consum, actualment 
la situació està revertint”, afirma l’estudi. 
Les dades extretes de l’enquesta concorden 
amb altres indicadors sectorials (com l’Índice 
de Comercio Minorista realitzat per l’Instituto 
Nacional de Estadística) i, per tant, la tendència 
de la Garriga és semblant a la de l’àmbit estatal. 
En definitiva, s’afirma que el sector del comerç 
mostra estabilitat i millora en xifres de vendes, 
marges comercials, ocupació i marxa general del negoci. Des de l’Ajuntament s’espera repetir aquest anàlisi 
anualment per poder disposar d’indicadors a comparar de cara a un futur proper. 
Aquesta és una de les iniciatives que s’han impulsat dins el programa Fem Poble, que contempla actuacions per 
donar a conèixer la diversitat de l’oferta comercial, tant del comerç i els serveis del municipi com del mercat 
setmanal, que el proper mes d’octubre fa 60 anys.

El comerç local, en forma 
Resultats optimistes a la primera enquesta del clima comercial



Escola de Teatre

L’Escola de Teatre de la Garriga, una 
iniciativa de la companyia Frec a 
frec, ja ha obert el període d’inscrip-
cions per al curs 2019/2020. S’ofe-
reixen cursos de teatre per a adults, 
joves i infants. Hi ha un grup espe-
cífic per a persones amb diversitat 
funcional. Les classes comencen 
el 3 d’octubre al Teatre de la Garri-
ga – El Patronat. Més informació i 
inscripcions a 600 531 833 i al web 
www.frecafrec.com.
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breus

Espectacle de Nats Teatre

El proper diumenge 7 de juliol a 
les 18 h la companyia Nats Teatre 
ofereix un espectacle gratuït i obert 
a tothom al Teatre de la Garriga. 
Sota el títol Decòrum, faldilles i 
discursos, aquesta obra de creació 
col·lectiva reivindicarà el teatre com 
a manifestació ritual i la paraula 
com a autèntic art de persuasió.

La Garriga estrena ruta nocturna
“Nits d’estiu” s’endinsa a les festes modernistes

Durant els mesos de juliol, agost 
i setembre el Centre de Visitants 
(CdV) ha programat una nova 
proposta: la ruta guiada “Nits 
d’estiu: l’esclat de l’oci nocturn 
a la Garriga modernista”. Es 
tracta d’una ruta que es farà 
els divendres 5 de juliol, 16 
d’agost i 6 de setembre  i en què 
s’explicarà com les noves modes 
en l’oci i la festa modernista van 
transformar la societat burgesa, 

Casals, també a l’agost i al setembre
Programes per a infants de P3 a 6è de primària

Del 29 de juliol al 23 d’agost 
l’Ajuntament posa a disposició de 
les famílies que ho necessitin un 
casal municipal d’agost, que es 
farà a l’escola Puiggraciós i que 
s’adreça a nens i nenes de P3 a 6è 
d’educació primària. Els infants 
que s’hi apuntin desenvoluparan 
jocs i tallers centrats en l’univers 
i la galàxia com a eix temàtic. 
També faran sortides i aniran a 
la piscina. El casal de setembre, 
en canvi, es farà del 26 d’agost 
al 10 de setembre a l’escola Ta-
gamanent. Les inscripcions es 
poden fer per correu a lagarriga.
casalsanncon@gmail.com, o bé 
presencialment a l’escola Puig-
graciós. Als casals municipals de 
lleure i multiesportiu del mes de 
juliol hi ha participat un total de 
162 infants. 

que va construir espais d’oci exclusius a la seva mida, lluny de les festes més 
populars. La visita acabarà amb un còctel modernista al local Sis Vuit.
Durant l’estiu, a més, el CdV brinda la possibilitat de gaudir de nombroses vistes 
guiades en horari de tarda, per evitar les hores de més calor. Tota la programació 
a visitalagarriga.cat. 

Fira de consum estratègic
Una aposta per una economia responsable

La plaça de Can Dachs acollirà, el proper 6 de juliol, la Fira d’Economia Estra-
tègica, una inciativa que vol conscienciar la població del poder que té com a 
consumidora i que posarà a l’abast del públic un ampli ventall d’empreses pro-
veïdores de serveis. La fira anima els veïns i veïnes de la Garriga a “triar cons-
cienment aquelles empreses i proveïdors respectuosos amb el medi ambient i 
la societat” amb l’objectiu d’avançar cap a una economia més justa.
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“Els valors republicans marquen la meva manera d’afrontar les coses i el meu compromís social, des del primer dia. Així ho he aplicat durant tota la 
meva vida personal i laboral. I ara tinc l’oportunitat d’aplicar-ho en aquesta nova etapa al capdavant del consistori. Treball, tenacitat, perseverança i 
compromís social.”

Dolors Castellà, alcaldessa

Les eleccions del 26 de maig marquen un canvi de tendència del vot a la Garriga. El poble decideix que vol fer les coses d’una altra ma-
nera:
- una altra manera de trobar consensos polítics
- una altra manera de relacionar-nos entre els companys i companyes del consistori
- una altra manera de donar resposta a les necessitats de la població
- una altra manera de gestionar el bé comú: de forma transparent, oberta, clara
- una altra manera de comptar amb els ciutadans i ciutadanes: fer-los partícips des de l’inici dels projectes
En definitiva, la ciutadania ens demana molt més: passar de gestionar a governar. Aquest és el nostre repte, i implicar als grups d’aquest 
gran projecte amb totes aquelles confluències que podran millorar la vida de les persones. Saber-les trobar, saber-les consensuar i sa-
ber-les gestionar.
De segur que trobarem punts en comú pels temes generals com el POUM i dels temes quotidians de poble i no menys importants. I ho 
farem d’una altra manera: aquest és el nostre repte.
Ara ens toca liderar el govern perquè així ho ha volgut la ciutadania. Segur que el vostre suport, ajut i confiança seran les mateixes que 
nosaltres hem demostrat fins a dia d’avui. Governar a través de consensos és l’eina més democràtica que tenim al nostre abast.
La nostra capacitat de lideratge i el compromís de tots plegats farà d’aquesta legislatura un trajecte innovador, plural i transformador. Segur 
que ens hi trobarem perquè tots posem la Garriga i la seva gent per damunt de tot. 

Ja fa més d’un mes de les darreres eleccions municipals, aquelles que van deixar un resultat tan igualat que mai 135 vots 
havien estat tan transcendents. Sis i sis regidors per a dos dels tres partits independentistes que hi concorrien, la màgia de la 
Garriga on 14 regidors són independentistes.
Fins aquí tot un somni pel votant independentista. Però a partir del 27 de maig tot son rancúnies, desconfiances per part d’un 
dels socis de l’antic govern cap a l’altre, sensacions que mentre eren els que no guanyaven, callaven. Ara, guanyadors pels 
pèls, giren aquell mitjó que durant 8 anys els ha servit: govern en minoria, diuen. I què en queda? Doncs la irresponsabilitat de 
voler gestionar 19 regidories amb 6 regidors, 3 dels quals sense gens d’experiència municipal.
Tot això sostingut amb un pacte intencionadament no gaire transparent, almenys ni comunicativament ni per les formes, amb 
el PSC/PSOE,  el mateix que d’aquí a uns mesos, a través de la fiscalia i l’advocacia de l’estat, encaminarà als jutges cap a 
una sentència dura al líder del seu partit. Són bojos? No, són polítics. On queda aquella unió de l’independentisme a la Garriga 
que tant es ventaven amb la formació d’aquell espai, ara reconeguda marca blanca, fa vuit anys?
La unió de l’independentisme mor a la Garriga amb el tots contra Junts. Alguns hauran d’explicar-se molt bé, o potser no els 
caldrà... D’aquí a 4 anys ningú ho recordarà.

En política tot val?

Els valors republicans: de la gestió al bon govern
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Comencem!

Volem donar les gràcies a les 1.088 persones que el 26M van decidir fer una aposta per les polítiques transformadores i rup-
turistes. Gràcies per votar la CUP!
En segon lloc volem fer pública la nostra lectura dels resultats electorals. Hi llegim una majoria d’esquerres, independentista i 
una voluntat de canvi per la via del consens i del diàleg.
Entenem que en aquest escenari s’obren oportunitats que interpel·len la CUP: polítiques de transformació social, alliberament 
nacional i coresponsabilitat en la presa de decisions. Una oportunitat per a una nova manera de fer les coses, de fer gestió i 
d’establir noves relacions polítiques. Una oportunitat per defugir concepcions patrimonialistes del govern.
És per això que el passat Ple d’investidura la CUP va votar a favor de la nova alcaldessa Dolors Castellà i Puig. Però no només 
per fer possible aquest canvi de lideratge sinó, també, per escenificar aquestes noves formes de fer política a través del diàleg 
i del consens ja que els nostres vots van ser fruit d’un acord en temes que han de ser cabdals en el proper mandat.
En aquesta línia el dia abans del Ple d’investidura anunciàvem un acord en matèria d’habitatge, de gestió de residus i sobre 
els passos a seguir per definir el model de gestió de Can Luna.
Això és un primer exemple del que ha de definir aquest nou mandat: un govern en minoria crea la necessitat de la recerca 
constant de l’acord, de tenir en compte de forma més efectiva l’oposició i de fer més compartida la presa de decisions. Les 
formes de govern més participades són més democràtiques, no més dèbils.
Per tot això i sense oblidar la coresponsabilitat d’ERC en les polítiques d’aquests vuit anys, considerem que el nostre paper ha 
de ser el d’una oposició constructiva amb la mà estesa per arribar a acords i alhora que no cedeixi en la voluntat de fer girar el 
Ple cap a l’esquerra, el feminisme, l’ecologisme i cap a les polítiques d’alliberament nacional.

Noves majories, noves oportunitats

Passades les eleccions municipals comencem una nova legislatura on el PSC vol tenir molt a dir.
En primer lloc volem agrair al més d’un miler de persones que han confiat en nosaltres per tal de representar-los. Us prometem 
que no us decebrem i treballarem de valent per tal de fer complir el màxim del nostre programa electoral.
El passat dissabte es va celebrar el ple d’investidura. Un ple, on el grup socialista vam decidir votar en blanc, com vam fer 4 anys 
exercint de nou, el nostre grau de responsabilitat, perquè creiem que és la llista més votada la que ha de tenir l’opció de formar 
govern.
És d’aquesta forma que ens trobem amb un govern d’ERC-Acord al capdavant de l’ajuntament. Un govern en minoria, per decisió 
d’ells mateixos, ja que nosaltres hem reiterat moltes vegades la nostra predisposició al diàleg per tal d’arribar a un acord per un 
govern progressista. De moment la nostra proposta no arriba a bon port, a vegades amb arguments que res tenen a veure amb 
el món municipal i la feina que fem dia a dia als nostres ajuntaments.
Tot i això, per part del nostre grup, seguirem treballant encara d’una forma més clara, per buscar acords amb el govern municipal. 
Aquests acords no seran un xec en blanc. Volem veure on es portarà aquest diàleg. Des de la nostra formació hem presentat una 
bateria que ens porten a un acord programàtic de cara als pressupostos de 2020, i si prosperen les nostres propostes donarem 
suport a l'equip de govern. Si no volen que siguem al govern hauran de guanyar-se el nostre suport i el dels nostre electors punt 
per punt, ple a ple.
Seguirem a l'oposició, però construint i fent tot el que estigui a les nostres mans per aconseguir la Garriga que estimem entre 
tots i totes.

Abans de res i com ja vam fer en el Ple d'Investidura volem agrair des d'aquestes pàgines a les 660 persones que van confiar en 
nosaltres en les passades eleccions del 26 de maig. Serà un honor i un deure representar-les que esperem complir amb nota.
S'obre una legislatura amb canvi de govern. Un canvi necessari amb el qual esperem quedi enterrada, per sempre més, una ma-
nera de governar que ha menyspreat per moments l'oposició i que ha pensat més en una part dels garriguencs que no pas en tot 
el seu conjunt. El deure de la nova Alcaldessa, Sra. Castellà, és tenir present tots els seus veïns, tant els que els han votat com 
els que no i per tant, treballarem perquè així sigui i estalviar-nos errors del passat.
Venim d'una etapa de forta fractura emocional, familiar i social. A Cs tenim clar que ara i sempre cal que ens centrem en les 
competències municipals, que són moltes, deixant de banda discussions que en res ajuden ni a la convivència ni al millor futur 
de la Garriga. No serà fàcil però sí necessari. Nosaltres ho remarcàvem en el Ple d'investidura que més enllà de les profundes 
discrepàncies ideològiques en el tema independentista, Cs, amb el seu portaveu Ángel Guillén al capdavant, vol ser en aquesta 
legislatura que encetem una força dialogant amb ganes de treballar per millorar la Garriga i amb ganes que arribem a grans 
acords en política municipal. Tenim grans reptes per endavant: el POUM, els contractes del servei d'aigües o de la recollida 
d’escombraries, l'habitatge social... Molta feina per als 17 representants escollits i en el nostre cas, molta il·lusió per començar a 
posar fil a l'agulla i buscar, com no pot ser d'altra manera, grans consensos.
I tot plegat no perdent de vista un dels nostres objectius: treballar per intentar encabir el major nombre possible de les 60 pro-
postes per la Garriga que portàvem al nostre programa electoral. Serem una oposició ferma quan calgui, dialogant i constructiva 
quan toqui. Bon estiu a tothom!  

Una legislatura per recuperar el diàleg, l’entesa i el municipalisme
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DILLUNS 1

a les 10 h, al Casal de Joves
Inici del Curs de Premonitors/es de 
Lleure
Organitza: Punt d’Informació Juvenil

a les 17 h, al Casal de Joves
Taller de tatuatges amb Henna. Gratuït, 
inscripció prèvia a lgterritorijove@gmail.
com o 610169297.
Organitza: Casal de joves i Consell 
d’adolescents

a partir de les 17.30 h, pels voltants de la 
plaça de l’Església
Monòlegs a la plaça, a càrrec de Nus. 
Activitat amb motiu del Dia per l’allibe-
rament de lesbianes, gais, transsexuals, 
bisexuals i intersexuals. 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DIMARTS 2

a les 10 h, al Casal de Joves
Taller de cuina- Oriental (Corea, Tailàn-
dia, Japó, Vietnam…). Gratuït, inscrip-
ció prèvia a lgterritorijove@gmail.com o 
610169297. 
Organitza: Casal de joves i Consell 
d'adolescents

a les  11 h, al Refugi de l’estació 
Visita guiada: Refugi antiaeri de l’esta-
ció. Durada: entre 30 i 40 minuts.
Informació i preus a info@visitalagarriga.
cat / 610 477 823. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants

a les 17 h, al Casal de Joves
Taller de Break Dance. Gratuït, inscrip-
ció prèvia a lgterritorijove@gmail.com o 
610169297. 
Organitza: Casal de joves i Shadow move

a les 19 h, al Teatre El Patronat
Inici del curs Intensiu d’Improteatre. 
Gratuït, inscripció prèvia a lgterritorijove@
gmail.com o 610169297
Organitza: Casal de joves i Dani Codina, 
Noel Jiménez i Joan Monells

DIMECRES 3
 

a les 8 h, des de la Sínia
Secció Caminants: Costa Brava–Puig 
d’Arques. Caminada matinal i dinar. Ins-
cripcions al CEG.
Organitza: Centre Excursionista de la 
Garriga (CEG)

a les 9 h, al Casal de Joves
Sortida a Port Aventura.  Inscripció prè-
via al Casal de joves.
Organitza: Casal de joves i Consell 
d'adolescents 

a les 19 h, a la Sala de Plens Municipal
Ple d’Organització. 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DIJOUS 4 

a les 10 h, al Casal de Joves
Taller de rastes i trenes africanes. Gra-
tuït, inscripció prèvia a lgterritorijove@
gmail.com o 610169297. 
Organitza: Casal de joves i Consell 
d'adolescents

a les 17 h, al Casal de Joves
Taller de batuts. Gratuït, inscripció prèvia 
a lgterritorijove@gmail.com o 610169297.
Organitza: Casal de joves i Consell d'ado-
lescents

DIVENDRES 5 

a les 17 h, al Casal de Joves
Taller de DJ. Gratuït, inscripció prèvia a 
lgterritorijove@gmail.com o 610169297.
Organitza: Casal de joves i grup de dj’s 
Beatdowns

a les 18 h, a la plaça de l’Església
1r Festival de música jove
Organitza: Entitat juvenil Jams Sessions

a les 19 h, des del Centre de Visitants
Nits d’estiu: “L’esclat de l’oci nocturn a 
la Garriga modernista!” (Ruta amb tast). 
Informació i preus a info@visitalagarriga.
cat / 610 477 823. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants 

DISSABTE  6 

a partir de les 10 h, a la Torre del Fanal 
Formació en igualtat per a joves “Jo-
ves Agents de Gènere”. Gratuït, inscrip-
ció prèvia a lgterritorijove@gmail.com o 
610169297. 
Organitza: Ajuntament de la Garriga 

de les 10 h a les 20 h, a la plaça de Can 
Dachs
Fira de Consum Estratègic
Organitza: ANC la Garriga

a les 18h, a l’església de la Doma 
Visita guiada a la Doma: “La Doma. Tre-
sor medieval de la Garriga”. Informació i 
preus a info@visitalagarriga.cat  
610 477 823. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants

DIUMENGE 7
 
a les 9.30 h, des dels Pinetons
Secció Familiar: caminada des dels Pi-
netons al Figaró. Piscina, dinar i tornada 
en tren. 
Inscripcions a cegfamiliar@gmail.com. 
Organitza: Centre Excursionista de 
la Garriga (CEG)

a les 18 h, al Teatre de la Garriga
Decòrum, faldilles i discursos. Taller fi-
nal de Nats teatre. Espectacle gratuït i 
obert a tothom.
Organitza: Nats Teatre

DILLUNS 8 

a les 17 h, al Casal de Joves
Gran Torneig de Tenis Taula. Gratuït, ins-
cripció prèvia a lgterritorijove@gmail.com 
o 610169297. 
Organitza: Casal de joves i Consell 
d'adolescents

a les 19h, a la Torre del Fanal
Cercle de Dones: “La interioritat i el si-
lenci. El meu compromís personal”. A 
càrrec de Roser Farràs. Cal inscripció 
prèvia a "donesdaralg@hotmail.com"
Org.: Associació Dones d'Ara La Garriga. 

DIMARTS 9 
 
a les 10 h, al Casal de Joves
Taller de cuina- Street food i vegetarià. 
Gratuït, inscripció prèvia a lgterritorijove@
gmail.com o 610169297. 
Organitza: Casal de joves i Consell 
d'adolescents

a les  11 h, al Refugi de l’estació 
Visita guiada: Refugi antiaeri de l’esta-
ció. Durada: entre 30 i 40 minuts.
Informació i preus a info@visitalagarriga.
cat / 610 477 823. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants

a les 17 h, al Casal de Joves
Taller de Break Dance. Gratuït, inscrip-
ció prèvia a lgterritorijove@gmail.com o 
610169297.
Organitza: Casal de Joves i Shadow move

DIMECRES 10 

a les 7 h, des de la Sínia
Secció Caminants: caminada matinal a la 
Grevolosa. Inscripcions al CEG.
Organitza: Centre Excursionista de 
la Garriga (CEG)

a les 9 h, al Casal de Joves
Sortida a Illa Fantasia. Inscripció prèvia 
al casal de joves.
Organitza: Casal de joves i Consell 
d'adolescents. 

a les 19 h, a la Sala de Plens
Formació sobre prevenció de drogues i 
dispensació responsable d’alcohol. 
Organitza: Ajuntament de la Garriga
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DIJOUS 11 

a les 10 h, al Casal de Joves
Taller de samarretes, amb stencils i tye 
dye. Gratuït, inscripció prèvia a lgterritori-
jove@gmail.com o 610169297. 
Organitza: Casal de joves i Consell 
d'adolescents

a les 17 h, al Casal de Joves
Trogada K-Pop. Gratuït, inscripció prèvia 
a lgterritorijove@gmail.com o 610169297. 
Organitza: Casal de joves i K-pop LG dance

DIVENDRES 12 

a les 16 h, al Parc dels Pinetons
Campionat de Làser Tag. Inscripció prè-
via al casal de joves.
Organitza: Casal de joves i Consell 
d'adolescents

a les 20 h, a la Sala Municipal d’Exposi-
cions
Inauguració de l’exposició “Junts per 
sempre”, de Rosa M. Chornet i Xavier 
Coll. Es pot visitar fins al 28 de juliol. 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 21 h, al carrer Cardedeu 
Ballada de sardanes amb la Cobla La 
Principal del Llobregat. Portes obertes a 
la Fundació Maurí amb motiu dels seus 
50 anys.  
Organitza: Agrupació Sardanista i
 Fundació Maurí.

a les 22 h, a la plaça de l’Església 
Desafialament
Organitza: Entitat juvenil Projecte Mexcla’t

13 I 14 DE JULIOL 

durant els dos dies, al barri de Dalt 
Festa del barri de Dalt - Sant Cristòfol. 

DIMARTS 23

a les 11 h, al Refugi de l’estació 
Visita guiada: Refugi antiaeri de l’esta-
ció. Durada: entre 30 i 40 minuts.
Informació i preus a info@visitalagarriga.
cat / 610 477 823. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants

DIMECRES 24

a les 16.30 h, des de la Sínia
Secció Caminants: matinal pel Maresme. 
Acabarà amb bany i sopar. 
Prèvia inscripció.
Organitza: Centre Excursionista de 
la Garriga (CEG)

DEL 26 AL 29 

durant tot el dia, a la plaça del Silenci
Saligarda 2019. Festa major alternativa. 
Tota la informació a les xarxes socials de 
l’esdeveniment.
Organitza: Entitats, col·lectius i veïnat 
de la Garriga

DISSABTE 27 

a les 10 h, a la plaça de Can Dachs
27a Trobada de Puntaires de la Garriga
Organitza: Associació de Puntaires de la 
Garriga.

a les 18 h, a l’església de la Doma 
Activitat detectivesca: “Desperta Hol-
mes! El cas de la Doma...”. Informació i 
preus a info@visitalagarriga.cat 
610 477 823. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants

DIMARTS 30

a les  11 h, al Refugi de l’estació 
Visita guiada: Refugi antiaeri de l’esta-
ció. Durada: entre 30 i 40 minuts.
Informació i preus a info@visitalagarriga.
cat / 610 477 823. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants

DE L’1 AL 4 D’AGOST

Festa Major de la Garriga. 

FINS AL 15 D’AGOST

en horari d’obertura del local, al Nou 
Trull
Exposició “Culs”, de la fotògrafa Alba La-
jarin Aymamí. 
Dins del cicle Petits Formats. 
Organitza: La Filanda espai de creació 

DISSABTE 13

a partir de les 15 h, des de l’inici del 
Passeig. 
VI Memorial Josep Segú. 
Organitza: Club Ciclista la Garriga i 
Ajuntament de la Garriga

a les 18 h, des de Can Raspall 
Itinerari guiat: “El Modernisme de la 
Burgesia. Arquitectura, aigua i jardins”. 
Informació i preus a info@visitalagarriga.
cat / 610 477 823. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants

a les 20 h, al Refugi de l’estació
Visita guiada “Refugi antiaeri de l’esta-
ció”. Informació i preus a info@visitalaga-
rriga.cat / 610 477 823. Inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants

DIUMENGE 14

a les 6 h, des de la Sínia
10a etapa GR11 Català:  Setcases – Nú-
ria. Prèvia inscripció. Places limitades. 
Organitza: Centre Excursionista de 
la Garriga (CEG)

DIMARTS 16

a les  11 h, al Refugi de l’estació 
Visita guiada: Refugi antiaeri de l’esta-
ció. Durada: entre 30 i 40 minuts.
Informació i preus a info@visitalagarriga.
cat / 610 477 823. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants

DIMECRES 17

a les 7 h, des de la Sínia
Secció Caminants: matinal circular pel 
Ripollès. Prèvia inscripció.
Organitza: Centre Excursionista de la Ga-
rriga (CEG)

a les 19 h, a la Sala de Plens
Formació en prevenció de violències 
masclistes als espais d’oci nocturn.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DEL 18 AL 27

Ruta del Pintxo de la Garriga. Tota la in-
formació a www.rutadelpintxo.cat. 
Organitza: Projecte Mexcla’t.

DIVENDRES 19 

a les 16 h, al Casal de Joves
Inici de l’Intensiu de Jams. Gratuït, ins-
cripció prèvia a www.malaidea.me. 
Organitza: la Garriga Jam Sessions i 
Casal de joves 

DIUMENGE 21

a les 7 h, des de la Sínia
Caminada remullada pel riu Rialb. Prèvia 
inscripció. Necessari calçat i  vestimenta 
adequats pel riu.
Organitza: Centre Excursionista de 
la Garriga (CEG)

de 10 h a 20 h, a la Torre del Fanal
Sessió oberta de Jocs de Taula Moderns. 
Accés lliure i gratuït. Ludoteca pròpia. 
Organitza: Jocs de Taula Vallès Oriental

13 I 14 DE JULIOL 

durant els dos dies, al barri de Dalt 
Festa del barri de Dalt - Sant Cristòfol. 
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Amb l’objectiu de potenciar el 
comerç local i convidar la població 
a repensar els seus hàbits de 
consum, l’Ajuntament ha engegat 
el projecte Fem Poble, que 
consta de diverses actuacions i 
que coordinen la Gisela Asensio 
i l’Eva Fernández, de Giseve 
SL. En aquesta entrevista, ens 
n’expliquen la filosofia i algunes 
de les accions que ja s’han dut a 
terme. Tota la informació sobre 
Fem Poble es pot consultar al 
web fempoble.lagarriga.cat.

“L’estalvi d’un producte també el podem 
mesurar en temps, tranquil·litat i sostenibilitat”

Eva Fernández i Gisela Asensio (comunicadores)

Què és el projecte Fem Poble?
El projecte Fem Poble pretén donar 
cabuda a diferents actuacions 
dirigides a potenciar el comerç local 
i despertar una nova mirada envers 
l’oferta de productes i serveis del 
poble amb l’objectiu de crear teixit 
comercial i social. És una iniciativa 
de l’Ajuntament, que en el seu 
desenvolupament ha volgut comptar 
activament amb tres empreses del 
poble: l’Agència Capture, Prisma 

Films i nosaltres. Totes som per-
sones que vivim i estimem el poble, 
fet que ens permet traslladar la 
nostra experiència professional a un 
objectiu que ens és molt proper.

No el valorem prou, el comerç lo-
cal?
Moltes vegades decidim on com-
prem per raons exclusivament de 
preu, sense valorar la qualitat o 
procedència dels productes o, fins 
i tot, amb desconeixement de com 
afecta la nostra decisió a la projec-
ció econòmica, social i cultural del 
poble.
 
Per què és important apostar-hi? 
L’aposta pel comerç garriguenc és 
important perquè es tradueix en 
un impuls a l’activitat econòmica 
local, es creen llocs de feina de 
qualitat, es potencien els productors 
de proximitat i es fan perviure 
negocis de llarga tradició. No hem 
d’oblidar que tant comerciants com 
professionals del sector dels serveis 
formen part i cohesionen el teixit 
social de la Garriga, col·laboren 
en iniciatives culturals i esportives 
i centralitzen bona part de les 
relacions personals entre el veïnat. A 
més, el fet de disposar d’un entramat 
comercial potent ens permet gaudir 
d’un entorn viu i d’uns carrers més 
segurs i acollidors.

Defenseu que comprar al poble és, 
alhora, una manera d’estalviar. En 
quin sentit?
Sovint valorem l’estalvi segons el 
cost del producte, però l’estalvi 
també el podem mesurar en 
temps, tranquil·litat i sostenibilitat. 
El fet de comprar al poble ens 
permet tenir el control sobre el 
nostre temps i que no ens calgui 
desplaçar-nos fora de la Garriga, 
així estalviem hores de carretera i 
de cerca d’aparcament. A més, quan 
decidim fer les nostres compres al 

municipi ens beneficiem d’un tracte 
proper, un assessorament personal 
i professional que ens estalvia mal-
decaps i sorpreses. Deixar el cotxe 
a casa i comprar a la Garriga ens fa 
més sostenibles perquè reduïm l’ús 
de recursos i minimitzem l’impacte 
mediambiental.

Què s’ha fet, fins ara?
Dins d’aquest projecte de llarga 
durada, ja s’han iniciat dues cam-
panyes: #TrobansAqui i #Compra-
hoAqui. La campanya #TrobansAqui 
va iniciar-se a l’octubre per infor-
mar, de forma gràfica i pràctica, de 
la nova ubicació de les parades del 
mercat. La campanya #ComprahoA-
qui té com a objectiu sensibilitzar de 
la importància de la compra al co-
merç local. El contingut pivota sobre 
quatre eixos principals: proximitat, 
comunitat, estalvi i prosperitat. Es 
pot trobar la informació ampliada 
en els pòsters i díptics que hi ha a 
botigues i a través de les xarxes so-
cials de l’Ajuntament. A més, i també 
a través de les xarxes, podem saber 
quins avantatges valoren persones 
usuàries i comerciants quan deci-
deixen comprar al nostre poble: un 
seguit de vídeos ens apropen la mi-
rada d’unes i altres. 

I quines actuacions es preveuen, 
d’ara endavant?
Al segon semestre d’enguany tindrà 
lloc la celebració del 60è aniversari 
del mercat i l’inici de la campanya de 
consum responsable. També s’està 
preparant la campanya informativa 
#ObrelAqui, que té l’objectiu de 
facilitar una nova ocupació dels 
locals comercials disponibles a la 
Garriga per crear nous negocis. Per 
a fer possible aquesta iniciativa, se 
senyalitzaran aquells locals que 
esperen un nou ús i se centralitzarà 
la informació en un lloc web, on 
serà molt senzill conèixer-ne les 
característiques principals.




