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El mercat commemora els seus 60 anys d’història
Una exposició, una mostra audiovisual i un showcooking, entre els actes
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El mercat de la Garriga celebra el seu 60è aniversari 
i, des de l’Ajuntament, s’han programat un conjunt 
d’actuacions per commemorar-lo. A través d’iniciatives 
diverses, es volen recordar els orígens d’aquest espai 
històric i descobrir-ne l’evolució, no només com a 
punt d’intercanvi comercial, sinó també com un lloc de 
trobada i relació molt arrelat al dia a dia de les veïnes i 
els veïns del poble.

Els actes de commemoració arribaran els dissabtes 19 i 
26 d’octubre amb la instal·lació d’una carpa a la plaça de 
l’Església, durant l’horari de mercat. En aquesta carpa 
s’hi podrà visitar una exposició de documents històrics 
i fotografies i una mostra audiovisual d’entrevistes amb 
persones relacionades amb la història del mercat. 
També s’hi regalaran unes bosses inèdites, que podran 
aconseguir-se presentant tres tiquets de compra de 
diferents parades (dels quals com a mínim un d’ells 
haurà de ser d’import igual o superior a 10 euros).

El dissabte 26, a més, els cuiners Pau Gener (Vinòmic) 
i Albert Felipe (El Nou Trull) oferiran un showcooking, 
una demostració de cuina amb productes d’alimentació 
adquirits al mercat del poble. Tots dos dies, a la carpa 
s’hi podrà trobar el fulletó historiogràfic que editarà 
l’Ajuntament amb motiu del 60è aniversari: una 
publicació per conèixer el passat i el present del mercat 
de la Garriga.

Un mercat viu

La inauguració oficial del mercat data del 31 d’octubre 
de 1959. A l’inici el conformaven tan sols una vintena 
de parades de la pagesia dels voltants, que hi venien 
animals, fruites i verdures. Entre les parades també n’hi 

havia de comerços locals, que veien en el nou espai un 
bon aparador per a la gent que venia de fora. Inicialment, 
se situava al passeig del Dr. Vich, però de mica en mica 
va anar creixent, com també ho va fer el volum de 
paradistes. 

Actualment el mercat de la Garriga, que es fa els 
dissabtes, té un total de 66 parades i s’estén al llarg del 
carrer centre, les places de l’Església i de Can Dachs i 
els passeigs dels Til·lers i Dr. Vich. El darrer canvi en la 
ubicació es va fer al novembre de 2018, i va permetre 
disposar de més espai per a parades d’alimentació de 
format ecològic i de proximitat.
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El pressupost participatiu, en curs

breus

Per afavorir la rotació de vehicles i l’accés a l’eix comercial, 
l’Ajuntament ha creat 25 noves places de zona vermella, que s’han 
ubicat a l’aparcament de la Sínia. Es tracta d’aparcaments gratuïts 
però amb una limitació horària: es poden ocupar, com a màxim, 
durant 90 minuts seguits. Amb l’ampliació, la Garriga ha passat a 
tenir 174 places de zona vermella.

Un altre canvi és que ja no s’utilitzen els rellotges circulars que calia 
col·locar als vehicles: ara cal posar-hi un tiquet gratuït que generen 
els parquímetres. Gràcies a aquest sistema, es disposarà de dades 
sobre l’ús real dels aparcaments, així com de la mobilitat al poble.

Les novetats arriben amb el canvi de concessió de la zona vermella 
i blava al municipi, que ara gestiona l’empresa Giropark. Amb el nou 

Canvis a la zona vermella
Noves places a la Sínia, a prop de l’eix comercial 

Visita oberta a Can Luna
Trobada per intercanviar impressions i necessitats 

El proper 26 d’octubre la sala polivalent de Can Luna obrirà les seves portes 
de 12 h a 14 h. Les entitats, associacions i persones que assisteixin a la tro-
bada podran intercanviar opinions, explicar quina és la infraestructura que 
necessitarien per a les seves activitats o comentar quins dies i per a quins 
actes voldrien disposar de l’espai. 
La sala polivalent de Can Luna ha estat concebuda com un espai polivalent 
que acollirà actes i activitats diverses: assaigs, concerts, conferències, espec-
tacles de petit format, reunions o àpats populars, entre d’altres. 

contracte s’ha modernitzat el servei i s’han instal·lat 15 parquímetres d’última generació, que funcionen amb energia 
solar i permeten el pagament en efectiu, amb targeta i amb telèfon mòbil. El pagament, però, només és necessari –com 
ho era fins ara– en el cas de les places de la zona blava, que ha mantingut les mateixes tarifes. 

La Torre del Fanal va acollir el 26 
de setembre el taller Top 10, la 
sessió del pressupost participatiu 
on es van seleccionar els projectes 
finalistes que es portaran a votació 
ciutadana. En aquesta trobada –
oberta a tothom- es va treballar per 
grups tot prioritzant les propostes 
que la ciutadania havia proposat en 
una fase anterior. La votació final 
del pressupost participatiu tindrà 
lloc al mes de novembre i serà la 
que decidirà el destí de 200.000 
euros del pressupost municipal de 
l’any 2020.
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El Servei Local d’Ocupació:  20 anys cercant feines 
Un total de 79 persones inscrites han trobat ocupació el primer semestre de 2019

El Servei Local d’Ocupació (SLO) ha rebut, durant 
el primer semestre de 2019, un total de 127 ofertes 
laborals per cobrir 156 llocs de treball. En aquest mateix 
període ha dut a terme 150 entrevistes ocupacionals, 
ha contactat més de 700 persones inscrites a la seva 
borsa de treball i ha cobert 79 dels llocs de feina 
disponibles. També ha fet 170 orientacions laborals, 130 
accions de recerca de feina individuals i 62 actuacions 
grupals, que han inclòs tant seguiment com formació. 
Aquestes xifres, que des de l’Ajuntament es valoren 
molt positivament, coincideixen amb l’aniversari del 
SLO, que fa 20 anys que atén la població aturada i que 
gestiona les ofertes de treball del territori. 

El SLO ofereix orientació i inserció laboral a majors de 
16 anys de la Garriga, l’Ametlla, Figaró-Montmany i 
Tagamanent, que poden inscriure’s a la Borsa de Treball 
per accedir a les ofertes de feina disponibles i rebre 
assessorament personalitzat. També compten amb el 
Club de Feina: un espai on cada dilluns i divendres (de 
10 h a 13 h) poden fer consultes i recerques des del 
mateix Ajuntament, amb l’acompanyament de personal 
tècnic.

El servei també s’adreça a empreses del municipi per 
gestionar les seves ofertes de treball, fer processos 
de selecció, cobrir vacants, crear borses de treball 
específiques o impulsar cursos d’acord amb les seves 
necessitats. 

Programes per millorar l’ocupabilitat de la població
El reciclatge professional permet optar a més ofertes de treball

Amb l’objectiu d’afavorir l’accés al mercat de treball de les 
persones inscrites al Servei Local d’Ocupació, l’Ajuntament 
impulsa projectes específics de formació en competències 
tècniques i transversals. 

Aquest curs es preveuen dues edicions del programa 
Emergeix 2020, dissenyat per ajudar majors de 40 anys a 
construir el propi projecte professional. També se n’obrirà 
una edició adaptada per a joves. Altres propostes seran un 
curs de coaching, el projecte del SOC “Joves en pràctiques” 
o el programa per a empreses Encaixa 2020, dissenyat per 
crear borses de treball d’ocupacions amb molta demanda 
temporal.
El SLO també treballa conjuntament amb el Consell 
Comarcal del Servei Comarcal, amb qui gestiona, entre 
d’altres, un projecte d’actualització professional per 
a persones aturades dels sectors logístic, del metall i 
l’automoció (Projecte OIL).
També durant l’any vinent és prevista la convocatòria 
de nous Plans d’Ocupació Municipal (POM), amb què es 
contracten persones aturades del municipi per realitzar 
serveis d’interès general. 
Tota la informació sobre els POM i l’oferta formativa del 
2020 es publicarà puntualment als canals d’informació de 
l’Ajuntament. 

Com contactar amb el SLO?
Les persones o les empreses interessades a inscriure’s 
al SLO poden fer-ho al mateix Ajuntament (planta -1), de 
dilluns a divendres de 9 h a 14 h. Les empreses també 
poden enviar un correu a clubdefeina@ajlagarriga.cat. 
Més informació als telèfons 93 860 52 94 i 699 57 96 82. 
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6
Jornada de portes obertes a l’EMAD
El centre forma professionals en disseny

Curs per a l’accés a cicles

breus

Les persones que vulguin presentar-
se a la prova d’accés als cicles 
formatius de grau mitjà tenen 
l’oportunitat d’apuntar-se al curs de 
preparació específic que organitza 
l’Ajuntament. La formació s’adreça 
a majors de 16 anys que no hagin 
superat l’ESO o que no disposin del 
graduat en EGB, i es desenvoluparà 
d’octubre a juny. Més informació i 
inscripcions a l’Escola Municipal 
d’Educació (c. Negociant 79 - 93 860 
59 90) o a la sessió informativa que 
es farà el 4 d’octubre a les 10 h al 
mateix centre. 

Torna el joc “Endevina-la!”

Per 4t any consecutiu, l’Oficina de 
Català i l’ASIC – Som la Garriga or-
ganitzen el joc de llengua i enginy 
“Endevina-la!”. Del 7 al 26 d’octubre, 
als establiments de l’associació hi 
haurà jeroglífics que el públic haurà 
de resoldre. Les solucions s’hauran 
d’escriure en uns quadríptics que, 
un cop completats, caldrà dipositar 
en una bústia situada a la plaça de 
Can Dachs. Qui hi participi entrarà 
en el sorteig de diversos vals de 
compra. El 4 de novembre Ràdio Si-
lenci trucarà en directe a les perso-
nes guanyadores.

L’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD) obrirà les seves portes en una 
jornada oberta al públic el proper 9 d’octubre. Des de les 10 h i fins a les 18 h 
les famílies i persones interessades en els cicles d’arts plàstiques i disseny 
que s’imparteixen al centre podran rebre’n tota la informació. També s’oferirà 
un recorregut per les instal·lacions, per veure’n les aules i l’ambient de treball. 
Es recomana sol·licitar una cita prèvia al telèfon 93 860 59 90.
A l’EMAD s’hi poden cursar dos cicles formatius de grau mitjà (Creació 
d’objectes i moble, i Assistència al producte gràfic i interactiu) i dos cicles 
formatius de grau superior (Gràfica publicitària i Gràfica interactiva). Aquests 
darrers també s’ofereixen en la modalitat “2x3”, que permet obtenir dues 
titulacions de grau superior en només 3 cursos. 

L’octubre és el mes  en 
què cauen les fulles 
seques dels arbres, es 
recullen els productes 
del bosc; abans es feia 
la matança del porc, s’anava de cacera 
i s’intentava tenir ben ple el rebost de 
casa amb els productes de temporada 
com la magrana, la carabassa, els bo-
lets... És quan es consolida la tardor. En 
aquest Garricat parlarem dels orígens 
d’algunes d’aquestes paraules.

TARDOR
És l’estació que se situa entre l’estiu i 
l’hivern. Algunes llengües han adaptat la 
paraula de la forma llatina AUTUMNUS 
com és el castellà otoño* el portuguès 
outono*. En canvi altres llengües han 
optat per fer servir tardor, que prové del 
llatí TARDATIONE, que significa que és 
una estació tardana, de temps baix.
A la resta del domini català, com és al 
País Valencià i a les illes Balears també 
s’anomena primavera d’hivern. És una 
formació que té un paral•lelisme en l’an-
tiga denominació italiana de primavera 
dell’ inverno en Sora (Campània).
Queda encara per assenyalar el terme 
santmiquelada  de l’Alt Maestrat i de la 
conca de l’Ebre. És una referència a la 
festa de Sant Miquel del 29 de setembre.

CARABASSA
Aquest mot ve de carapaccia*, en una 
llengua preromana significava cobertura, 
ja sigui animal o vegetal. Més endavant, 
els romans l’adaptaren com a cucurbita* 
i passà a dir-se en castellà calabaza* i en 
portuguès cabaça*.
En català tenim l’expressió donar cara-
basses: l’origen de la frase es remunta 
a un vell costum de la pagesia, avui ja 
oblidat, quan es volia festejar una noia. 
Era costum que el noi que pretenia una 
noia anés a fer una visita a casa seva, 
per parlar del dot que els pares d’ella li 
donarien i del que els pares d’ell aporta-
rien al casament.
Si la família no estava interessada a te-
nir de gendre el jove que es presentava, 
la millor manera era convidar-lo a casa i 
oferir-li un plat de carabasses. D’aques-
ta manera el jove ja sabia que no tenia 
futur amb aquella noia. Era una manera 
delicada de fer-lo fora sense parlar amb 
paraules.

MAGRANA
Prové del llatí MALUM GRANATUM, és a 
dir, ‘poMA GRANAda’. Significa que és una 
poma que té grans.
En canvi PUNICA GRANATUM és el derivat 
de magrana i vol dir l’arbre de les ma-
granes, el magraner. Punica és el derivat 
que fa referència al nom antic de la regió 
africana de Cartago, lloc on es cultivava 
el fruit per excel•lència.
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7Clara Peya, Premi Nacional de Cultura 2019, actua a la Garriga
Elliot Murphy Band i el grup Xiula completen la programació d’octubre al Teatre

Els contrastos d’una època no tan llunyana
Les Jornades Modernistes, del 4 al 6 d’octubre

El passat modernista 
de la Garriga serà molt 
present durant el cap de 
setmana del 4 al 6 d’oc-
tubre, gràcies a les VIII 
Jornades Modernistes, 
que ompliran el poble 
d’activitats culturals. La 
inauguració es farà di-
vendres 4 a Can Raspall, 
tot coincidint amb la clo-
enda del taller de costura 
modernista, on els veïns 
i veïnes que hi han par-
ticipat lluiran els seus 
vestits d’època. Durant 
tot el cap de setmana a 
la plaça de Can Dachs 
s’hi podrà visitar una fira 
modernista, amb tallers i 
parades de productes ar-
tesans. 

7

El Teatre de la Garriga engega una nova temporada amb 
l’esperat concert de la pianista i compositora Clara Peya, 
que el 13 d’octubre a les 18.30 h presentarà el seu disc 
Estómac (Satélite K, 2018). Peya, que en aquest treball re-
flexiona sobre els mites de l’amor romàntic, ha estat reco-
neguda amb el Premi Nacional de Cultura 2019 i, també 
aquest any, ha rebut el guardó a Millor disc de l’any per la 
crítica dels Premis Enderrock. 
Aquest mes la Garriga també tindrà l’oportunitat de gaudir 
del grup Xiula, que el dia 20 presentarà el concert familiar 
Dintríssim, i de l’actuació d’Elliot Murphy Band, que s’enfi-
larà a l’escenari el dia 26.
La nova temporada del Teatre per a aquest trimestre inclou 
moltes més propostes, com són el concert Desconcerto, 
de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà; l’obra Calígula, de 
Kòmix; Els Pastorets, de Fem Pastorets, o els celebrats es-
pectacles familiars Vida, de Javier Aranda, i Land, de Tea-
tre Animal. Com sempre, s’oferiran tallers infantils com 
a activitats complementàries en algunes de les funcions. 
Totes les entrades ja són a la venda i es poden comprar a 
www.teatrelagarriga.cat. 

Les jornades inclouran  diverses visites guiades, que aprofundiran en aspec-
tes com l’impacte que la Guerra Civil va tenir en els escenaris d’estiueig del 
poble o el contrast que hi havia entre les modes d’oci de la burgesia i la vida 
de la població local. El programa presenta, també, espectacles infantils, con-
ferències, un concert de pianola, un recital poètic, passejades en carruatge, 
escenes teatralitzades o la ja tradicional desfilada de moda modernista, entre 
moltes altres propostes. Més informació a www.lagarriga.cat. 

breus

Herbes remeieres a la 
Reravera

Les herbes remeieres centraran les 
jornades Reravera 2019, que se ce-
lebraran el 20 d’octubre a la plaça 
del Silenci. La iniciativa va néixer fa 
5 anys com un esdeveniment cultural 
dedicat a Parc Natural del Montseny. 
La jornada començarà de bon matí 
amb un taller de pa, coques i pastis-
sos d’herbes aromàtiques i remeie-
res, un vermut i un recital poètic. A 
la tarda, s’organitzarà un combat de 
glossa i un taller de cosmètica amb 
farigola.
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Excavació al forn de Can Terrers

breus

Durant el mes de setembre es va 
portar a terme la segona campanya 
d’excavació del forn d’obra de Can 
Terrers. Els treballs a la part poste-
rior de l’estructura han deixat a la 
vista una obra de grans dimensions. 
L’excavació, que s’acabarà durant 
el 2020, permetrà documentar to-
talment aquest element preindus-
trial del municipi i esbrinar de qui-
na manera s’utilitzava per elaborar 
material d’obra per a la masia de 
Can Terrers. El forn serà un dels 
elements patrimonials que formarà 
part del projecte “Can Terrers, 2.000 
anys d’història en 4 passes”.

Curs en gestió del patrimoni Retorna el Ball de Gitanes

L’Ajuntament organitza el curs 
“Pedres que parlen. La gestió 
turística local del patrimoni”, que 
tindrà lloc del 20 al 22 de novembre 
a Can Raspall. S’adreça a persones 
vinculades al món de la gestió 
turística, patrimonial, ambiental o 
cultural, tant del món públic com 
privat. També és obert a persones 
que s’estiguin formant en aquests 
àmbits o interessades a fer-ho. 
El curs l’impartirà José Antonio 
Donaire, un dels màxims experts 
en la disciplina. Les inscripcions 
poden fer-se a partir del 7 d’octubre 
a patrimoni@ajlagarriga.cat.

El parc infantil de Can Caralt presenta una no-
vetat: l’Ajuntament hi ha instal·lat una estruc-
tura amb joguines per compartir. Concreta-
ment hi ha col·locat uns mòduls que contenen 
material de joc d’accés lliure (pales, rasclets, 
galledes, regadores, sedassos...) per a les cria-
tures que fan servir l’espai. Els mòduls també 
s’instal·laran, aquests dies, a tres parcs més 
del municipi.
Les estructures han estat dissenyades expres-
sament per l’Ajuntament de la Garriga amb 
l’assessorament del Servei de Promoció i Con-
servació de l’Espai Públic de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona, que havia participat en una 
prova pilot d’una iniciativa similar en un altre 
municipi. 
L’actuació, una de les guanyadores del pressu-
post participatiu 2018, vol afavorir l’ús compartit de les joguines i dels parcs. En aquest sentit, s’espera fomentar 
el consum responsable, el respecte i la conservació tant del  material com de l’entorn. 
El projecte també té la voluntat de convertir aquests punts en un espai d’intercanvi de joguines i, de fet, ja hi ha 
famílies que hi han deixat  material que no feien servir i que ara es podrà reutilitzar en comunitat.

Joguines compartides als parcs infantils
La col·locació de jocs d’accés lliure es va decidir al darrer pressupost participatiu

La Garriga recuperarà, aquest any, 
el seu Ball de Gitanes gràcies a una 
entitat que neix de l’interès d’un grup 
de joves per fer reviure aquestes 
danses tradicionals vallesanes que 
formen part de la festa popular 
del Carnestoltes. A la Garriga ja 
s’havia ballat i aquest projecte vol 
ser l’impuls definitiu per consolidar 
aquesta tradició al poble. El grup 
compta amb una quarantena de joves 
i la ballada es farà el cap de setmana 
de Carnestoltes a la plaça de Can 
Dachs, on s’hi celebrarà una cercavila 
i un dinar de germanor.  

8 ELGARRIC  |  notícies
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Nit violeta a
la Garriga

L’Ajuntament es va adherir el 20 de 
setembre a la campanya La nit serà 
violeta, en un acte de rebuig a les 
violències masclistes convocat per 
Feministes la Garriga. “Ens sumem a 
la crida d’Emergència Feminista im-
pulsada per la Plataforma Feminista 
d’Alacant davant la barbàrie que hem 
viscut aquest estiu i que continuem 
patint i declarem l’emergència femi-
nista també a la Garriga”, anunciava 
el manifest que es va llegir. A la con-
centració un centenar de persones 
van desfilar amb llums violetes des de 
la plaça de l’Església fins a la plaça de 
Can Dachs, on van fer un homenatge a 
les 74 dones assassinades –en aquell 
moment–  durant el 2019 en un emo-
tiu acte al voltant del ginkgo. Dos dies 
després, l’Ajuntament tornava a penjar 
el crespó negre en senyal de dol per 
dos nous feminicidis, a Viladecans i a 
Ses Salines. 

Conèixer el passat per entendre el present
Activitats familiars a les Jornades Europees de Patrimoni 2019

breus

4a Mostra de Bestiari
La plaça del Silenci acollirà el 26 
d’octubre a partir de les 16.30 h la 4a 
Mostra de Bestiari, una iniciativa del 
Front Diabòlic. A més de la plantada 
de bèsties, la diada comptarà amb 
una cercavila de música i una de foc, 
i es clourà amb una festa amenitzada 
per Dj Pipo. També es recolliran 
aliments per a Càritas.

Actes pel foment
de la pau

Amb motiu del Dia Internacional de 
la Pau, la Garriga ha programat un 
conjunt d’activitats  incloses dins del 
Cicle d’Actes de Commemoració del 
Bombardeig i pel Foment de la Pau. 
El 25 d’octubre, a la Sala de Plens, 
s’hi farà la xerrada “La representació 
de les dones en situació de vulnera-
bilitat”, a càrrec de la fotoperiodista 
Anna Surinyach, amb una visita pos-
terior pels diferents espais del poble 
on hi haurà l’exposició “#Elles tam-
bé”, de la mateixa artista. L’exposició 
es podrà visitar fins al 10 de novem-
bre. 
Altres activitats seran la xerrada 
“Drets humans en el treball assis-
tent domèstic i cures al Líban i a Ca-
talunya”, el dia 15 de novembre, i la 
Jornada de Cooperació, Solidaritat i 
Consum Responsable que tindrà lloc 
el 20 de desembre a l’Institut Vil·la 
Romana.

Superlectores i Superlectors 

Les Jornades de Patrimoni 2019 aterren a la Garriga 
els propers 12 i 13 d’octubre amb dues activitats per al 
públic familiar. La primera, una visita teatralitzada a la 
vil·la romana de Can Terrers, on dos personatges i una 
guia revelaran tots els secrets de la història d’aquest ja-
ciment: com s’hi vivia, com s’hi treballava, com funcio-
naven els banys calents, quin aspecte tenia el complex... 
La visita es farà dissabte 12 a les 11 h, a la mateixa vil·la 
romana. 
La segona activitat serà el taller “Investiga sota les pe-
dres!”, diumenge 13 a les 11 h, on els infants podran fer 
d’arqueòlogues i arqueòlegs al camp d’aprenentatge que 
s’està creant a la zona de Can Terrers. I un cop finalitzat 
el taller, es presentarà la nova senyalització del Molí de 
Can Terrers, la primera del projecte “Can Terrers, 2.000 
anys d’història en quatre passes” que està desenvolu-
pant l’Ajuntament. Més informació a visitalagarriga.cat. 

Amb l'inici de curs, torna el con-
curs de la Biblioteca Núria Albó 
per a Superlectores i Superlectors, 
adreçat a nenes i nens de 1r a 6è de 
Primària. El concurs busca poten-
ciar la lectura entre els nens i ne-
nes d'una manera divertida i parti-
cipativa, tot convidant els infants a 
gaudir d'un viatge per la lectura i la 
imaginació. Cada infant podrà triar 
els contes que més li agradin i tam-
bé podrà deixar-se recomanar pel 
personal de la biblioteca. 



Inscripcions a l’OnCodines Trail

breus
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L’Àrea de Salut de l’Ajuntament ha engegat una campanya per recordar a 
les persones que tenen animals de companyia l’obligació de censar-los a 
l’Ajuntament i d’identificar-los amb un microxip homologat. De fet, aquestes 
són només algunes de les condicions que recull l’ordenança municipal G04 
“Protecció, Control i Tinença d’Animals de Companyia”. El document també 
fixa l’obligació de tenir els animals vacunats i recollir-ne les deposicions fecals, 
així com de netejar aquells elements que quedin afectats tant per les seves 
deposicions com per l’orina. Finalment, l’ordenança també prohibeix abandonar 
les mascotes i, en cas de perdre-les, determina que les persones propietàries 
ho han de fer saber a l’Ajuntament.

200 ciclistes a la bicicletada popular
Actes de sensibilització per un món sostenible

La biciclietada organitzada en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sosteni-
ble i Segura va aplegar més de 200 ciclistes de totes les edats, el passat 22 
de setembre. A l’activitat es van obsequiar les persones participants amb una 
petita motxilla i, ja al final, el públic va gaudir d’un espectacle infantil al parc 
dels Pinetons. El programa d’activitats també va incloure una xerrada sobre 
l’optimització en l’ús de l’aigua en habitatges, que va tenir lloc el 19 de setem-
bre a la Biblioteca Núria Albó i que formava part del cicle “El canvi climàtic al 
Montseny: vulnerabilitat i adaptació”, impulsat des de la Reserva de la Biosfera 
del Montseny.
D’altra banda, l’Ajuntament ha donat suport als actes organitzats al municipi 
durant la Setmana del Clima (del 23 al 27 de setembre), en què tant des de 
centres educatius com des de col·lectius i entitats s’han organitzat accions de 
protesta i sensibilització per la lluita contra el canvi climàtic. 

Ja s’han obert les inscripcions a 
l’OnCodines Trail, un repte espor-
tiu solidari contra el càncer que es 
farà el 21 de març i que compta 
amb el suport de l’Ajuntament. Es 
tracta d’un recorregut per munta-
nya pensat per córrer 70 quilòme-
tres (o bé caminar 55) en equips 
d’entre 4 i 6 persones al llarg d’11 
municipis del Vallès Oriental i el 
Moianès. Els fons recaptats es 
destinaran a la Fundació Oncova-
llès i la Barcelona Brain Health 
Initiative. Més informació a www.
oncodinestrail.cat.

L’Associació El Far organitza una 
caminada popular per la salut 
mental, el proper 20 d’octubre a 
partir de les 9.30 h, des de la plaça 
del Silenci. El recorregut serà de 
5 quilòmetres i, un cop acabat, les 
persones participants gaudiran 
d’una botifarrada popular (5 eu-
ros) i de música en directe. Aquest 
és un dels actes convocats amb 
motiu del Dia Mundial de la Salut 
Mental.

Caminada per la salut mental

Campanya per a la gent que té animals 
Es recorda l’obligació d’identificar les mascotes
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11Túnel del Terror Tallers joves

El Casal de Joves engega una 
nova programació de tallers per al 
jovent del poble. Per als dimarts 
a la tarda obre un taller de break 
dance, pensat per gaudir de les 
acrobàcies, el freestyle i les danses 
urbanes. També els dimarts, fa un 
taller d’art urbà: una oportunitat 
única per aprendre a expressar-se 
amb esprais i pintures. Els dijous, 
organitza la tarda K-Pop, per a qui 
vulgui aproximar-se al pop coreà a 
partir de coreografies, pel·lícules 
i molt més. I els divendres ofereix 
el taller de dj, on s’ensenyarà 
a mesclar música de qualsevol 
estil fent servir un equip de dj. Els 
cursos comencen aquest mes i les 
inscripcions encara són obertes. 
Més informació al Casal de Joves.

Defensa i promoció dels drets humans i laborals a Colòmbia
Un projecte de Fundació Pau i Solidaritat rep el suport de l’Ajuntament

breus

Portes obertes al Casal 

El proper 5 d’octubre el Casal de 
Joves convida tothom a la seva Festa 
de Portes Obertes, que començarà a 
les 18.30 h i s’allargarà fins a la nit. 
La jornada comptarà amb tallers i 
exhibicions de break dance, timbals, 
k-pop, Dj...  El col·lectiu La Garriga 
Jam dinamitzarà una jam oberta 
amb diferents sorpreses.

Un projecte per defensar, promocionar i vetllar pel 
compliment dels drets humans i les llibertats sindicals 
a Colòmbia ha rebut, aquest 2019, un dels ajuts de 
cooperació al desenvolupament que cada any convoca 
l’Ajuntament. Aquest 2019 el consistori ha destinat 57.382 
euros a la subvenció de cinc iniciatives gestionades per 
ONG amb seu o representació a la Garriga, una quantitat 
que equival al 0,85% del pressupost municipal. 
Una de les iniciatives subvencionades –en aquest cas, 
amb 17.000 euros– és de la Fundació Pau i Solidaritat  
pel seu projecte “Defensa i promoció dels drets humans 
i laborals a Colòmbia”. Des de l’entitat s’alerta “d’un 
context de violència molt elevat” en molts territoris 

Després de mesos treballant-hi, els 
grups de joves Criatures de la nit i Platea 
ja ho tenen tot enllestit per celebrar el 
Túnel del Terror: l’activitat “terrorífica” 
que organitza el Casal de Joves per la 
Castanyada. El Túnel del Terror, que té 
preparades moltes sorpreses per a les 
persones que s’atreveixin a visitar-lo, 
es farà el 31 d’octubre a partir de les 
20 h a Can Mora. Per assistir-hi cal 
fer una inscripció prèvia al Casal de 
Joves a partir del 21 d’octubre a les 17 
h (610 169 297) i tenir, com a mínim, 11 
anys. “Un cop més ens enfrontarem a 
les nostres pors, angoixes i neguits. El 
Túnel ens transforma, ens fa tremolar 
i alhora ens fa vibrar”, expliquen les 
noies i nois que l’estan preparant, que 
animen tothom a descobrir-lo.

d’aquest país i es treballa per “denunciar i fer visibles les reiterades violacions de drets humans i laborals per part de 
l’estat colombià”. 
El projecte consta de diverses actuacions, entre elles la formació de més de 400 persones afiliades a organitzacions 
sindicals de Colòmbia. També preveu accions de sensibilització i incidència sobre el terreny, i l’organització d’una 
exposició a Catalunya per conscienciar la població i exigir un “posicionament ferm” per part de les institucions.

Una xerrada sobre motivació

L’Oficina de Català inaugura el curs 
amb la xerrada “Innovadors a tra-
vés de la història, la motivació de 
cada dia”, a càrrec del professor 
Jordi Pisa. En aquesta xerrada es 
mostraran exemples d’autosupera-
ció de personatges històrics, útils i 
aplicables a la vida actual. L’activi-
tat és oberta a tothom i es farà el 
17 d’octubre a les 18.30 h a l’Escola 
Municipal d’Educació. 
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DIMARTS 1 

de 16.30 h a 18 h, al Casal de Joves
Taller de Break Dance. El taller 
es fa cada dimarts. Informació i 
inscripcions: 610 169 297.
Organitza: Casal de Joves

de 18 h a 19 h, al Casal de Joves
Taller d’Art Urbà. El taller es fa cada 
dimarts. Informació i inscripcions: 
610 169 297.
Organitza: Casal de Joves

a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga 
Conferència de Lluís Bassat: “La 
creativitat”. Inauguració del curs 
2019-20. Entrada lliure.
Organitza: Aula de la Universitat a 
l’Abast de la FUMH

DIMECRES 2

a les 8 h, des de l’aparcament de la 
Sínia (cotxes compartits)
Itinerari circular. Puiggraciós, Puig 
Ciró, Puigfred, Sant Pere de Bertí. 
Inscripcions al CEG. 
Organitza: CEG

a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Story Time: Hora del Conte en 
anglès! The Frog Prince, a càrrec de 
Cambridge School.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 18.30 h a l'Auditori de l'EMM
Concert de Pas de Grau
Organitza: Escola Municipal de Música

DIJOUS 3 

de 16.30 h a 18 h, al Casal de Joves
Tarda K-Pop. El taller es fa cada 
dijous. 
Organitza: Casal de Joves i Kpop_
dance_lg 

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

DEL 4 AL 6 

Jornades Modernistes de la Garriga
Tota la programació es pot consultar 
a lagarriga.cat i visitalagarriga.cat. 
També a la pàgina 13 d’aquest butlletí. 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DIVENDRES 4 

de 17 h a 18.30 h, al Casal de Joves
Taller de Dj. El taller es fa cada 
divendres. Informació i inscripcions: 
610 169 297.
Organitza: Casal de Joves

a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Taller-espectacle participatiu: A 
de Brossa. A càrrec d’Assumpta 
Mercader, activitat de l’Any Joan 
Brossa. Per a públic infantil i familiar 
a partir de 5 anys.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

DISSABTE 5 

a les 12 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte: “Contes, cançons i 
musiquetes”. A càrrec de Cia. Cesc 
Serrat & Isaac Elias.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a partir de les 18 h i fins a la nit, 
al Casal de Joves, al carrer de Sant 
Francesc i a la plaça Dr. Montal
Festa de Portes Obertes del Casal de 
Joves!
Organitza: Casal de Joves

DEL 5 D’OCTUBRE A 
L’1 DE NOVEMBRE

al Nou Trull
Exposició fotogràfica en blanc i 
negre “Un mar de lunas”, de David 
Garcia. 
Organitza: La Filanda_espai 
de creació

DIUMENGE 6 

a les 8 h, des del Consorci del Moble 
Pujada a St. Cristòfol. Esmorzar i 
matinal amb diverses activitats. Diada 
del soci.
Organitza: CEG amb col·laboració 
de la Coral Ariadna i Agrupació 
Sardanista

DEL 7 AL 26

Campanya Endevina-la! Joc de 
llengua i enginy als comerços de 
l’ASIC-Som la Garriga.
Organitza: ASIC i Oficina de Català

DILLUNS 7 

de 16 a 18.30 h, a l’EMAD
Inici del curs preparatori de proves 
d'accés per accedir als cicles d'arts 
plàstiques i disseny. El curs es farà 
cada dilluns fins a l’abril.
Organitza: EMAD

DIMARTS 8 

a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga 
El Patronat
Conferència de Robert Plana: “La 
humana-democràcia. Súbdits o ciu-
tadans”.
Organitza: Aula de la Universitat a 
l’Abast de la FUMH

DIMECRES 9 

a les 8 h, des de l’aparcament de la 
Sínia (a peu)
Itinerari circular pels voltants de la 
Garriga. Inscripcions al CEG.
Organitza: CEG

de 10 h a 18 h, a l’EMAD
Jornada de portes obertes a l’EMAD.
Organitza: EMAD

DISSABTE 12

a les 10.30 h a La Torre del Fanal
Músiques guerreres a càrrec del 
Grup de Clarinets
Org.: Escola Municipal de Música

Jornades Europees del Patrimoni
a les 11 h, des del jaciment arqueolò-
gic de Can Terrers 
Visita teatralitzada al jaciment de 
Can Terrers. 
Org.: Aj. de la Garriga i Centre de 
Visitants
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XERRADA: DEL MODERNISME AL NOUCENTISME
A càrrec de Carme Clusellas i Lluís Cuspinera
A les 19.30 h a Can Raspall (c. Banys, 40)  
 
INAUGURACIÓ DE LES VIII JORNADES MODERNISTES 
DE LA GARRIGA 
A les 20.30 h a Can Raspall (c.Banys, 40)
Parlaments institucionals i brindis amb una copa de cava per a tothom.

CLOENDA DEL TALLER DE COSTURA MODERNISTA
A les 21.00 h a Can Raspall (c.Banys, 40)

PISCOLABIS MODERNISTA HARMONITZAT PER L’ESCOLA DE 
MÚSICA DE LA GARRIGA 
A les 21.30 h a Can Raspall (c.Banys, 40)

ESCENES TEATRALITZADES: MANUEL JOAQUIM RASPALL, ESCENES 
D’UN ARQUITECTE
Passis: 10.30 / 11.30 / 12.30 h a Can Raspall

VISITA GUIADA: MODERNISME I GUERRA. HISTÒRIES CREUADES
A càrrec del Centre de Visitants de la Garriga.
Punt de trobada a Can Raspall, 11.00 h

A les 11.00 h punt de trobada a Can Raspall (
Organitza: Centre de Visitants 

CARILLÓ
A càrrec de la Cia. La tal
A la plaça de Can Dachs. Passis: a les 11.00, a les 13.00 i a les 18.00 h. (20 
minuts cada passi)

L’ELIXIR DE LA VIDA 
A càrrec del Professor Karoli
Al carrer Centre entre les places de l’Església i Can Dachs
Passis: 12.00 i 18.30 h 

CONCERT-VERMUT DE PIANOLA
A càrrec del pianolista Josep Domènech i Toscana Corner pizza & pasta bar
A les 12.30 h a la Plaça de Santa Isabel

''  ' 

RECORREGUT MODERNISTA EN CARRUATGE
A càrrec del Grup Sagalés
De les 16.30 a les 19.30 h.
Sortides, cada mitja hora, des de la plaça del Silenci. Últim viatge, a les 19 h

JOCS MODERNISTES
A càrrec d’Antequem SL
De les 17.00 a les 19.00 h.
Al jardí de Can Raspall

A BERENAR PA AMB XOCOLATA!
A les 18.00 h, a la Plaça de Can Dachs

XERRADA: IMATGES LITERÀRIES DE LA DONA EN L’ÈPOCA DEL 
MODERNISME: DELS “ÍDOLS DE PERVERSITAT” A “LA FABRICANTA” 
A càrrec de Mita Casacuberta 
A la Fundació Maurí (c. Cardedeu 17)
A les 18.30 h 

ITINERARI NOCTURN: “L’ESCLAT DE L’OCI NOCTURN A LA GARRIGA 
MODERNISTA”
A les 19.30 h, amb sortida des de can Raspall (c. Banys, 40)

VISITA GUIADA: DEL MODERNISME AL NOUCENTISME
A càrrec de Carme Clusellas i Lluís Cuspinera
Punt de trobada a la Plaça del Silenci, a les 11.00 h

CERCAVILA MUSICAL
A càrrec dels Ministrils del Raval
A les 11.45 h des de la plaça de Can Dachs

RECITAL POÈTIC
A càrrec d’Anna Pantinat i Paula Castellsagué. Música: Panotxa (guitarra)
A les 12.00 h al jardí de la Casa Colom (El Passeig, 39)

DESFILADA DE MODA MODERNISTA
A càrrec del Taller de costura modernista de la Garriga
A les 12.30 h a la plaça de Santa Isabel

CIRC: JOSAFAT
A càrrec de la Circoteca
A les 18.00 h a la plaça de Can Dachs
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DIUMENGE 13 

a les 6 h, des de l’aparcament de la 
Sínia (amb autocars)
Etapa GR11 Català: Planoles – 
Vilallobent. Prèvia inscripció. Places 
limitades.
Organitza: CEG

Jornades Europees del Patrimoni 
a les 11 h, des del jaciment arqueo-
lògic de Can Terrers
Activitat familiar: “Investiga sota les 
pedres!”
a les 13 h, des del jaciment 
arqueològic de Can Terrers
Presentació de la nova senyalització 
del Molí de Can Terrers
Organitza: Ajuntament de la Garriga i 
Centre de Visitants

a les 11.30 h, als jardins de l’Asil 
Hospital
Ballada de sardanes. Amb la Cobla 
Lluïsos de Taradell. 
Organitza: Agrupació Sardanista de la 
Garriga 

a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga
Clara Peya. Presentació del 
disc Estómac. Com a activitat 
complementària a l’espectacle, es 
farà un taller per a infants de 3 a 12 
anys durant l’actuació. Informació a 
info@teatrelagarriga.cat.
Organitza: Teatre de la Garriga 

DIMARTS 15 

a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga 
El Patronat
Conferència de Maria Arquer: “El 
Fileb de Plató. Un diàleg sobre la 
vida bona”.
Organitza: Aula de la Universitat a 
l’Abast de la FUMH

DIMECRES 16 

a les 7 h, des de l’aparcament de la 
Sínia (cotxes compartits)
Sortida matinal al Ripollès. Prèvia 
inscripció. Organitza: CEG

DIJOUS 17 

a les 18.30 h, a l'EME
Xerrada “Innovadors a través de la 
història, la motivació de cada dia”. A 
càrrec de Jordi Pisa. Activitat oberta a 
tots els públics.
Organitza: Oficina de Català 

DIVENDRES 18 

a les 20.30 h, a la Biblioteca Núria 
Albó
Concert-conferència amb Big Mama 
Montse: “Teresa Pàmies, la llengua 
com a ofici”.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

DISSABTE 19 

de 9.30 h a 13.30 h, a la plaça de 
l’Església
Actes de commemoració del 60è 
aniversari del Mercat de la Garriga. 
Exposició de documents històrics 
i fotografies; mostra de vídeo-
entrevistes; regal de bosses per la 
compra al mercat i animació amb 
personatges típics. 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 10 h, des de Can Raspall 
Visita: “El Modernisme de la 
Burgesia. Arquitectura, aigua i 
jardins”. Informació i preus a info@
visitalagarriga.cat / 610 477 823. Cal 
inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants

a les 12 h, al Refugi de l’estació 
Visita guiada: Refugi antiaeri de 
l’estació. Informació i preus a info@
visitalagarriga.cat / 610 477 823. Cal 
inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants

a les 18.30 h, a la Sala d’Exposicions 
Andreu Dameson
Exposició de les obres d’alumnes 
del Centre d’Art i Noves Tecnologies 
Can Font. Es podrà visitar fins al 3 de 
novembre.
Organitza: FUMH i Centre d’Art i 
Noves Tecnologies Can Font

DILLUNS 14 

a les 19 h, a la Biblioteca Núria Albó
“Llegim el teatre – club de lectura”:  
La Rambla de les floristes, de 
Josep Maria de Sagarra. Sessions 
moderades per Francesc Viñas, 
professor de Literatura. Places 
limitades. Més informació a la 
biblioteca.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

DIUMENGE 20

a les 9.30 h, a la plaça del Silenci
Caminada popular per la salut 
mental. 5 quilòmetres de recorregut 
pel Passeig. Després, botifarrada 
popular i música en directe. 5 euros.
Organitza: Associació El Far

Reravera 2019
a les 11 h, a la plaça del Silenci
Taller de pa, coques i pastissets amb 
herbes aromàtiques i remeires.

a les 12.30 h, a la plaça del Silenci
Recital poètic i vermut.

a les 17 h, a la plaça del Silenci
1r  combat de glossa Reravera.

a les 18 h, a Can Ramos 
Taller de cosmètica amb farigola.
Organitza: La Gatzara i Fundació Mar-
tí l’Humà. Col·labora: Ajuntament de 
la Garriga, Consorci de Normalització 
Lingüística, Associació Agrària i co-
merços del poble. 
a les 11.30 h, al Teatre de la Garriga
Xiula. Presentació del disc Dintríssim.
Concert familiar.
Organitza: Teatre de la Garriga 

DIMARTS 22 D’OCTUBRE 

a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga 
Conferència de Jordi Pisa: “La 
història en clau de dona”.
Organitza: Aula de la Universitat a 
l’Abast de la FUMH

DIMECRES 23 

a les 7.30 h, des de l’aparcament de la 
Sínia (a peu)
Itinerari circular. La Garriga, Figaró, 
Vallcàrquera, Sant Cristòfol, la 
Garriga. Inscripcions al CEG.
Organitza: CEG

a les 19.30 h, Biblioteca Núria Albó 
Club de lectura: Cicle “Literatura 
catalana feminista”. Llegirem Amor 
clandestí, de Teresa Pàmies. Sessió 
moderada per Rosa Solé. Cal inscripció.
Organitza: Biblioteca Núria Albó
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a les 18.30 h, al Bar del Teatre
Trobada Happy Care. Cicle de xerra-
des per a la gestió de les emocions 
per a mares i mares. A càrrec de Ca-

de 12 h a 14 h, a Can Luna
Jornada de portes obertes a Can 
Luna!
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DEL 24 D’OCTUBRE 
AL 10 DE NOVEMBRE

per diversos espais del poble
Exposició “#Elles també”, de la 
fotoperiodista Anna Surinyach. 
Organitza: La Garriga Guerrera i 
Ajuntament de la Garriga 

DIVENDRES 25 

a les 17.30 h, a la Biblioteca Núria 
Albó
Hora del conte - taller: “Tupinam-
burga, la remeiera”. A càrrec de les 
autores del llibre, Roser Serra (autora 
del text) i Antònia Bonell (il·lustrado-
ra). Especial Jornades Reravera.
Organitza: Biblioteca Núria Albó i Re-
ravera 2019

a les 20 h, a la Sala de Plens
Xerrada “La representació de les 
dones en situació de vulnerabilitat”. 
A càrrec de la fotoperiodista Anna 
Surinyach.
Organitza: La Garriga Guerrera i 
Ajuntament de la Garriga

DISSABTE 26 

de 9.30 h a 13.30 h, a la plaça de 
l’Església
Actes de commemoració del 60è 
aniversari del Mercat de la Garriga. 
Exposició de documents històrics 
i fotografies; mostra de vídeo-
entrevistes; regal de bosses per la 
compra al mercat i animació amb 
personatges típics. A partir de les 
11.30 h, showcooking de cuina de 
mercat.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

rol Isla Happy Care. Aportació de 10 
euros per persona o família.
Organitza: Bar del Teatre

a les 19 h, a la Sala de Plens
Ple municipal. Retransmissió en 
directe per Ràdio Silenci. 
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DIJOUS 31 

a les 19 h, a la plaça de l’Església
Castanyada popular: Castanyes i vi 
bo per a tothom.
Organitza: CEG

a partir de les 20 h, a Can Mora
Túnel del Terror. Inscripcions al 
Casal de Joves. 
Organitza: Criatures de la nit, Platea i 
Casal de Joves

DIVENDRES 1 DE NOVEMBRE

a les 12 h, a la Doma
Concert Memorial Tots Sants. Amb 
el Cor l’Aliança i l’Orquestra Municipal 
de Cambra de la Garriga. 
Organitza: Cor l’Aliança

a les 15 h, a l’Asil Hospital,
Castanyada popular. Panellets, cas-
tanyes i vi bo per a tothom.
Organitza: CEG

de 16.30 h fins a la nit, a la plaça del 
Silenci
IV Mostra de Bestiari. A les 16.30 h, 
plantada; a les 20 h, cercavila, i a les 
23 h, concert. 
Organitza: Front Diabòlic de la Garriga 

a les 20 h, al Teatre de la Garriga
Elliott Murphy Band. Com a activitat 
complementària a l’espectacle, es 
farà un taller per a infants de 3 a 12 
anys durant l’actuació. Informació a 
info@teatrelagarriga.cat.
Organitza: Teatre de la Garriga

DIUMENGE 27 

a les 7 h, des de la Sínia
Som-hi Som-hi. Etapa  GR 92: Ametlla 
de Mar-l’Ampolla. Prèvia inscripció al 
CEG o al correu somhisomhisenders@
gmail.com.
Organitza: CEG

a les 11 h, des del Centre de Visitants 
(carretera Nova, 46) 
Activitat familiar: “Abracadabra, 
pota de cabra... la Garriga amaga-
da!” 
Informació i preus a:
info@visita lagarriga.cat / 610 477 823. 
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants

DIMARTS 29 

a les 17.30 h, a la Biblioteca Núria 
Albó
Bibliolab: “A vista d’ocell”. A càrrec 
d’El Taller.
Organitza: Biblioteca Núria Albó 

de 18.30 h a 20 h, al Teatre de la 
Garriga
Xerrada: "L'estigma en salut mental".
Organitza: Fundació Universitària 
Martí l'Humà, Associació El Far i Acti-
vament Granollers

DIMECRES 30 

a les 7 h, des de l´aparcament de la 
Sínia (cotxes compartits)
Sortida de tot el dia al Ripollès. 
Organitza: CEG
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La Rosa Solé i Baños és llicencia-
da en Filologia Alemanya i en Teo-
ria de la Literatura i Literatura 
Comparada, i actualment treballa 
en el món editorial com a cor- 
rectora, lectora i traductora. Des 
de fa 9 anys condueix els clubs 
de lectura de la Biblioteca Núria 
Albó, que es fan l’últim dimecres 
de cada mes i que són oberts a 
qualsevol persona que hi vulgui 
participar. Ens parla d’aquests 
espais de trobada al voltant dels 
llibres, una experiència que con-
sidera enriquidora per a qualse-
vol amant de la literatura. 

“La lectura és un hàbit solitari i 
compartir la nostra experiència ens enriqueix”

Rosa Solé (moderadora dels clubs de lectura)

Què és un club de lectura? Quin 
és l’objectiu d’aquest espai?
Un club de lectura és una troba-
da entre gent lectora, un espai on 
tenir un diàleg sobre el llibre que 
s’ha decidit llegir i l’experiència 

les dones des de llavors però que-
da molta feina per fer, com redes-
cobrir i llegir aquelles dones que 
van ser bones escriptores i amb 
prou feines surten esmentades en 
els llibres acadèmics. 
La idea d’aquest cicle neix en part 
de les persones participants al 
club de lectura, molt interessades 
a conèixer literatura escrita per 
dones i en català, un grup encara 
sovint una mica oblidat o subes-
timat. Em va semblar interessant 
conèixer com aquestes dones ha-
vien col·laborat en la literatura de 
la nostra llengua i fer-les visibles. 
Sempre sembla que formin part 
d’una literatura “de segona”, i això 
no és cert. 

Compartir l’experiència d’una 
mateixa lectura ens enriqueix? 
Crec que ens enriqueix moltíssim. 
La lectura és un hàbit solitari i 
compartir la nostra experiència 
ens permet ampliar allò que hem 
entès o sentit amb punts de vista 
que, sovint, mai ens hauríem ima-
ginat.

Tens alguna anècdota bonica o 
divertida, d’alguna de les ses-
sions, que vulguis recordar aquí?
El més bonic és veure com algu-
nes persones que havien vingut 
al club amb el llibre sense acabar 
perquè no els havia atret gens, 
després de la sessió i de sentir els 
comentaris i parers d’altres par-
ticipants, s’animen a acabar-lo. 
No perquè hagin canviat d’idea, 
sinó perquè han descobert un nou 
camí de comprensió.

que ha suposat a cada persona. 
L’objectiu d’un club de lectura és 
posar en comú l’experiència indi-
vidual i convertir la lectura en un 
diàleg enriquidor per a tothom.

I com funciona el club de lectura 
de la Biblioteca Núria Albó? 
Per participar al club de lectura 
tan sols cal apuntar-se a la biblio-
teca. Normalment es fan cicles de 
lectura al voltant d’una temàtica o 
gènere, així cada trimestre podem 
extreure conclusions generals 
més enllà d’un llibre en concret. 
El funcionament és senzill: cadas-
cú llegeix el llibre del mes i, en les 
trobades que fem l’últim dimecres 
de cada mes, posem en comú les 
nostres impressions i obrim de-
bats sobre aquells punts més in-
teressants o polèmics.

Aquesta tardor organitzeu un ci-
cle sobre literatura catalana fe-
minista. En què consistirà? 
Consistirà en la lectura de tres au-
tores que van viure anys realment 
complicats en general i, especial-
ment, per a les dones. Malgrat la 
seva circumstància, les tres es 
caracteritzen per la seva valentia 
i per haver aconseguit ser escrip-
tores quan tot, sobretot la situació 
política i social del país, els era 
molt advers.
 
Llegireu Teresa Pàmies, Aurora 
Bertrana i Cèlia Sunyol... Creus 
que són autores poc conegudes 
per haver nascut dones? 
Segurament, el moment en què 
van néixer tampoc les va ajudar. 
S’ha avançat molt en els drets de 


