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Inauguració de l’Espai Polivalent Can Luna

Entitats i associacions ja disposen de l’equipament per a la seva activitat
L’Ajuntament convida tothom a participar de la inauguració
oficial de l’Espai Polivalent Can Luna, que tindrà lloc el proper
dissabte 25 de gener a les 12 h a l’interior de l’equipament.
El públic que assisteixi a l’acte podrà gaudir d’un concert
vermut a càrrec del grup coral de la Garriga KantiKune. A la
inauguració, també es faran els parlaments institucionals.
Espectacle Vida

una vetllada on des de l’Ajuntament es fa un reconeixement
a esportistes del municipi per la seva trajectòria i dedicació.
Un espai per a entitats
Des d’aquest mes, diverses entitats i associacions del poble
han començat a fer servir l’Espai Polivalent Can Luna per a
algunes de les seves activitats: assaigs, trobades, reunions,
formacions... Per consensuar el reglament i el funcionament
de l’equipament s’ha constituït una Taula Coordinadora
d’Entitats, on també es valoren les diverses necessitats
materials, horàries i d’infraestructura per al bon ús de l’espai.
Actualment, aquest òrgan l’integren un total de nou entitats,
però s’espera que aviat en siguin més.

Durant el mateix cap de setmana, i també dins del programa
especial per inaugurar l’equipament, Can Luna esdevindrà
l’escenari del primer espectacle de la nova temporada del
Teatre de la Garriga – El Patronat. Es tracta de l’espectacle
Vida, una obra de teatre familiar de la Cia. Javier Aranda que
ha estat premiada en nombrosos festivals. Vida es podrà veure
dissabte 25 a les 20 h i diumenge 26 a les 11 h, i les invitacions
(seran gratuïtes) per gaudir-ne es poden aconseguir al web
www.teatrelagarriga.cat.

La Societat Coral l’Aliança, l’Associació Ball de Gitanes,
l’associació Mindfulness, el grup KantiKune o la Coral Ariadna
són alguns dels col·lectius que ja fan ús de la sala, que és
oberta al conjunt del teixit associatiu.

Finalment, i també dins d’aquest cicle d’actes inaugurals,
Can Luna acollirà divendres 24 al vespre la Nit de l’Esport,

Actualment Can Luna només disposa d’un espai polivalent,
però el desplegament del projecte contempla noves zones per
a més usos de cara als propers anys.

ELGARRIC | opinió dels grups polítics
ERC: “Finalment, arriba Can Luna. Hem trigat a tenir-ho tot llest però ja ho tenim a punt per a tota la ciutadania. Crearem

un model de gestió des de l’Ajuntament amb la col·laboració de tothom. Ara just comencem amb la sala polivalent, però
amb el temps Can Luna serà molt més.”
JUNTS: “Ens felicitem que finalment Can Luna estigui a disposició dels garriguencs i les garriguenques. La Polivalent és
el primer pas del futur de Can Luna com a espai cívic i social. Tots i totes el desitgem! Participem-hi!”
CUP: “Finalment Can Luna obre les portes a l’activitat de l’associacionisme local, tot i que encara amb el model de gestió
per definir. Caldrà que en aquests compassos inicials s’acabin de polir mancances i ambigüitats per poder garantir un
funcionament pensat plenament des de les entitats i per al poble.”
PSC: “L’Espai Polivalent Can Luna comença a caminar i ara toca que les entitats i col·lectius ens el fem nostre! Treballarem
per fer-lo gran i convertir-lo en un referent cultural i associatiu a la comarca!”
C’s: “La inauguració ens deixa una sensació agredolça. Per una banda, contents que després de tants anys amb tants
retards, amb una desviació pressupostària important tot i els diners invertits, la sala polivalent es pugui utilitzar. Però per
l’altra, preocupats que ho faci sense climatització, sense pràcticament mobiliari i amb molta feina sobre com ha de ser
utilitzada per endavant”.
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Manteniment al refugi
El passat 19 de desembre es
van fer obres de consolidació
de la volta d’entrada del refugi
antiaeri de l’estació per acabar
amb els petits despreniments
que s’hi havien detectat. Amb
aquesta actuació finalitzaven els
treballs de manteniment iniciats
al novembre amb la fixació d’una
malla protectora a la mateixa roca.

Torna el documental de la Sati

Pla especial de protecció del patrimoni
Un catàleg amb 439 béns catalogats

El documental L’últim torn. Mig segle d’història de Sati (1961-2014),
una creació de l’Associació Memòria
Visual, es podrà tornar a veure al
Teatre de la Garriga – El Patronat
el proper 25 de gener a les 11 h.
Aquesta segona projecció oberta al
públic arriba després de l’èxit que va
tenir l’estrena del treball, el passat
30 de novembre. Les invitacions per
assistir-hi es poden recollir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament el Pla especial urbanístic de
protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals
de la Garriga. Aquesta eina ha de servir per establir mesures per conservar el
patrimoni, recuperar-lo i millorar-lo.
El nucli antic de la Garriga, el seu ric patrimoni rural, el refugi antiaeri,
l’arquitectura modernista, el patrimoni industrial, la vil·la romana de Can
Terrers, l’espai fluvial del riu Congost, el Passeig, el rec Monar, el conjunt de la
Doma o l’ermita de Santa Maria del Camí, són alguns dels valors patrimonials
que ressalta el document. Per a la seva redacció s’han confeccionat les fitxes
dels 439 béns catalogats del municipi (arquitectònics i urbanístics, arqueològics
i paleontològics, i béns ambientals i paisatgístics).

Memòria de la retirada republicana
Visita de descendents de població exiliada per la Guerra

Des de l’Àrea de Salut Pública es
recorda la prohibició de donar
menjar als ànecs i a la resta
d’animals salvatges autòctons
presents al terme de la Garriga,
tal com marca l’ordenança
municipal núm. G15. La mateixa
ordenança estableix la prohibició
d’alimentar els coloms que hi ha a
la via pública. L’objectiu és evitarne la proliferació descontrolada i
els perills higenicosanitaris que
se’n podrien derivar.

Foto: Ramon Ferrandis

Prohibit alimentar els ànecs

Membres de l’entitat Fils et Filles de Républicains Espagnols et Enfants de
l’Exode (FFREEE), juntament amb representants de l’Ajuntament d’Argelers,
van visitar la Garriga el mes passat per assistir a la inauguració de l’exposició
“La retirada dels republicans a França l’any 1939”, que va acollir la Sala Andreu
Dameson de l’11 al 29 de desembre. L’exposició, cedida per la mateixa entitat
FFREEE, l’organitzava La Garriga Secreta en col·laboració amb l’Ajuntament de
la Garriga i presentava fotografies de la retirada de la població republicana al
final de la Guerra Civil Espanyola.
Durant la seva estada, el grup de descendents de població exiliada també va
poder conèixer el refugi antiaeri de l’estació, la Doma, les cases modernistes i
Can Raspall, acompanyat per l’alcaldessa, Dolors Castellà, el regidor de Cultra,
Lluís Rodríguez “Pote”, i altres representants municipals.
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Visita comercial5
a Anvers

Una quinzena de comerciants de la
Garriga, juntament amb la regidora i
la tècnica de Comerç de l’Ajuntament,
van viatjar a Anvers (Flandes) els
passats 24 i 25 de novembre per
participar en un recorregut pel circuit
comercial d’aquesta ciutat, pionera en
nous conceptes comercials.
La visita s’emmarcava dins el Pla d’accions per al comerç i va permetre, a
les persones assistents, conèixer noves tendències comercials i models de
negoci innovadors, amb l’acompanyament d’especialistes. L’experiència va
servir, alhora, per fer xarxa entre comerciants i per detectar noves oportunitats aplicables als propis negocis.
La valoració, tant per part d’assistents
com de l’Ajuntament, va ser molt positiva i ja s’ha començat a treballar en
un recull de propostes de millora per
aplicar tant als diversos establiments
com, d’una manera més àmplia, al
centre comercial urbà.

Càmeres de
seguretat
Des de fa unes setmanes la Garriga
compta amb càmeres de seguretat
a les entrades del municipi. Els
dispositius, que encara no s’han
activat perquè se n’està instal·lant la
connexió, registraran les matrícules
dels vehicles que accedeixen al
poble amb la finalitat de poder
actuar en cas que formin part d’una
base de dades policial on hi consti
que han comès algun delicte o
infracció. Les càmeres s’han ubicat
de la següent manera: n’hi ha dues
a l’entrada de la C-17, des de l’accés
sud; una a l’entrada per la N-152a,
des de Granollers; una a l’entrada
de la C-17, des de la carretera de
l’Ametlla; una a l’entrada de la C-17,
des de l’accés nord; una a l’entrada
per la BP-5407, des de Samalús; una
a l’entrada de la C-17, des de l’accés
de Tremolencs, i una a l’entrada per
Ramon Ciurans i Rosanes.
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breus
Sala d’estudi nocturna

La Biblioteca Núria Albó torna a
oferir el servei de sala d’estudi
nocturna per a l’època d’exàmens.
Del 13 al 31 de gener, a més de
funcionar en el seu horari habitual,
l’equipament obrirà les portes de
la seva primera planta a partir
de les 20.30 h i fins a les 23 h. El
servei és només per estudiar i no
inclourà el préstec de material.

Sortida infantil al Liceu
Els nens i nenes d’entre 8 i 12 anys
que ho vulguin podran gaudir de
l’òpera El jove barber de Sevilla
al Liceu, gràcies a la sortida
que hi organitzarà la Biblioteca
Núria Albó el 23 de febrer. Les
inscripcions poden fer-se fins al 30
de gener. El 24 de gener a la tarda
es farà un taller infantil sobre
l’obra a la mateixa biblioteca.

Les estafes per internet són un dels delictes més habituals
Menys robatoris amb força en domicilis i menys detencions durant el 2019
La Junta Local de Seguretat, reunida el passat 11 de
desembre, va referir-se a la Garriga com un poble segur. Les
dades que s’hi avaluaven demostren que durant l’any 2019
al municipi hi va haver menys detencions per infraccions
penals que l’any anterior, en concret un 21% menys. Un
fet destacable és que el 94,4% de persones detingudes van
ser homes. Pel que fa a les edats, la majoria de detinguts
(un 44,4%) era major de 36 anys o tenia una edat d’entre 26
i 35 anys (33,3%). En la gran majoria dels casos, eren de
nacionalitat espanyola.
La tipologia penal més registrada a la Garriga són els delictes contra el patrimoni, tot i que aquest darrer any els casos es
van reduir un 10%. La majoria dels delictes que es tipifiquen com a infraccions contra el patrimoni, però, consisteixen en
estafes per internet relacionades amb compres de béns i serveis (27,8%). Pel que fa als robatoris amb força als domicilis,
se’n va registrar una disminució del 22,1%. També van minvar els delictes contra les persones, que en aquest cas van
reduir-se un 6%.
L’alcaldessa Dolors Castellà va anunciar la intenció d’elaborar un Pla local de seguretat que permeti seguir, de més
a prop i amb més agents (Protecció Civil, Bombers...), el dia a dia de la seguretat ciutadana al poble. D’altra banda, i
després d’haver detectat un augment en els accidents amb bicicleta, també va explicar que l’Ajuntament s’acollirà a les
recomanacions específiques que ha elaborat la Direcció General de Trànsit per circular amb bicicleta de manera segura.
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La solidaritat entre els pobles, protagonista d’un cicle d’activitats
La Garriga pel Foment de la Pau recupera la memòria de les Brigades Internacionals
Dins el projecte La Garriga pel Foment de la Pau,
l’Ajuntament torna a programar una nova edició del
cicle d’activitats al voltant de dues dates assenyalades:
la commemoració del bombardeig que va patir el poble
al gener de 1939 i la celebració del Dia Internacional de
la Pau, fixat per les Nacions Unides el 21 de setembre.
Les activitats serveixen per connectar el que va passar
a la Garriga fa 81 anys i el que succeeix encara avui
arreu del món.
Aquest any, el cicle posa el focus en la solidaritat entre
persones i pobles, tan valuosa i necessària en la lluita
contra el feixisme, tant en l’època de la II República i la
Guerra Civil com també en l’actualitat. Es vol reconèixer,
per exemple, el paper de les Brigades Internacionals,
el de les persones refugiades, el de les mestres que
acompanyaven bona part de les criatures desplaçades pel conflicte o el de la població i les institucions de la
Garriga que les van acollir.
Les activitats començaran el 26 de gener i s’estendran fins al proper 28 de març. Inclouran tallers familiars,
xerrades, cinefòrums i rutes guiades, entre d’altres. El 29 de gener a les 14.45 h, el mateix dia i hora que es va
produir el bombardeig al poble l’any 1939, l’Ajuntament farà un homenatge a les víctimes de l’atac.

breus
Un joc detectivesc a la Doma

El català correcte a Ràdio Silenci

El proper 1 de febrer tothom que ho
vulgui tindrà l’oportunitat de gaudir
de l’activitat detectivesca “Desperta
Holmes! El cas de la Doma...”,
pensada per descobrir la Doma
a partir del treball en equip. Està
pensada per a persones de 8 a 100
anys, ja que cerca la col·laboració de
gent de totes les edats per superar
els reptes que proposa. Informació
i inscripcions al Centre de Visitants
(info@visitalagarriga.cat - 610 47 78
23). L’activitat, d’uns 90 minuts de
durada, començarà a les 11 h des de
l’aparcament de la Doma.

Parlar el català correcte, aquest és
l’objectiu de les càpsules de català
que emet Ràdio Silenci. El material el
prepara l’Oficina de Català i les càpsules són converses breus entre dues
persones voluntàries lingüístiques
que, a través d’un diàleg entre elles,
topen amb mots o expressions incorrectes, que s’aprenen a corregir. La
secció es prepara de manera trimestral i les càpsules s’emeten diàriament. Per a les persones participants
l’experiència és amena, divertida i els
permet seguir millorant el seu coneixement de la llengua.

Acció feminista

La performance “Un violador al teu
camí” va omplir el 22 de desembre la
plaça de l’Església amb centenars de
participants.
La convocatòria es va fer per iniciativa
popular i amb el suport de col·lectius
feministes. Aquesta acció va néixer
a Xile el passat 25-N, és obra de
Las Tesis i denuncia la cultura de la
violació. Des que es va estrenar, s’ha
fet viral, s’ha traduït en múltiples
idiomes i s’ha ballat per diversos
pobles i ciutats del món. A la Garriga,
es va cantar la versió en català de la
lletra xilena.
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Nou web municipal
Un disseny més visual i intuïtiu
L’Ajuntament ha estrenat
un nou web municipal. Amb
aquesta nova pàgina es vol
presentar la informació d’una
manera més accessible a
la ciutadania i per això s’ha
optat per un disseny més
visual i intuïtiu. Tot i que
se’n mantenen pràcticament
totes les seccions i que
l’organització és similar, se
n’han reestructurat alguns
continguts i simplificat els menús perquè la navegació resulti més amable.
El nou disseny, a més, s’adapta molt millor als suports mòbils (tauletes,
smartphones...), des dels quals podrà accedir-se al portal amb facilitat.
La pàgina web (www.lagarriga.cat) conté tota la informació sobre l’actualitat
del consistori i els recursos municipals. També és el portal d’entrada a la Seu
Electròncia, des d’on es poden fer tràmits telemàtics els 365 dies de l’any, les
24 hores del dia i des de qualsevol lloc.

L’EME, col·laboradora de l’ACTIC
Els certificats acrediten les competències en TIC
L’Escola Municipal d’Educació (EME) és, des de fa anys, centre col·laborador de
l’ACTIC i per tant és un òrgan competent per avaluar totes aquelles persones que
volen obtenir les certificacions de competència digital que emet la Generalitat.
Aquests certificats acrediten les competències en TIC d’una persona davant de
qualsevol empresa o administració i són una eina que pot facilitar l’obtenció
d’una feina, la promoció professional, l’accés a eines d’aprenentatge virtual i
l’obtenció d’una certificació professional.
La prova per obtenir-los és telemàtica (amb inscripció a https://actic.gencat.
cat) però cal fer-la en un centre col·laborador, com l’EME. Paral·lelament, a
l’escola s’hi fan sessions de preparació de les proves els dijous de 10.30 a 12.30 h.
Més informació a l’EME (93 860 59 90 – c. Negociant, 79).

Estudiants de l’EMAD visiten Berlín

De mica en mica
S’OMPLE LA PICA
Comencem el 2020 amb un espai
de llengua nou per fer poble i
conservar les nostres tradicions:
les frases fetes.
Qui no recorda alguna frase feta
que ens hagin dit els avis? Qui no
ha deixat anar alguna frase feta
davant d'una situació, d'un dilema,
d'un esdeveniment? Les frases
fetes són expressions d'ús corrent,
amb un significat concret per utilitzar en un moment determinat
que s'han anat acumulant al llarg
de la història a la nostra cultura
oral.

Sabríeu dir-nos quina de
les tres opcions defineix la
frase feta que us proposem
al mes de gener?
ANAR AMB EL LLIRI A LA MÀ

1.- Patir misèria.
2.- Ser innocent.
3.- Anar errat.

Viatge per conèixer la influència de la Bauhaus

Solució: la resposta correcta és la número 2.

Alumnes de l’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD)
han viatjat a Berlín tot
coincidint amb el centenari
de la fundació de l’escola
Bauhaus (1919-1933). A la
sortida hi han participat
estudiants del cicle de
Creació d’objectes i moble,
que han pogut ampliar
els seus coneixements i
descobrir el pes que la
Bauhaus, una de les escoles més influents en la seva futura professió, encara
té en l’actualitat. També han compartit experiències amb joves del país i estret
vincles amb companyes i companys.

8Unes

festes plenes de
llum i activitats
La Garriga ha viscut unes festes nadalenques plenes
d’animació i propostes. Des de la Festa de la Llum i
fins a la Cavalcada de Reis, al poble s’hi han celebrat
tota mena d’activitats adreçades, especialment, a la
població d’edats més petites. El Parc de Jocs, el Trenet
de Nadal o el Taller de Tions han estat algunes de les
accions de dinamització organitzades, juntament amb
la iniciativa “Comprar al mercat té premi” o la Fira de
Nadal del Barri de Dalt, entre d’altres. La programació
també ha permès gaudir d’Els Pastorets, el Cap d’Any,
concerts de nadales o dels diversos pessebres que
s’han confeccionat al municipi. El Campament Reial,
amb l’aparició del Mag Garriviu, ha tornat a ser un dels
esdeveniments més esperats.

Fira de Nadal del Barri de Dalt

Parc de Jocs

Comprar al mercat té premi!

E LGA R R IC | Nadal 2019

Festa de la Llum

Taller de Tions

Trenet de Nadal

Concerts
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Cap d’Any Infantil

Els Pastorets

Festa de Cap d’Any

Cursa de Sant Silvestre

Campament Reial, amb espectacle d’Artristras

Mag Garriviu

Foto: Julián Vázquez

Cavalcada de Reis
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Rebuda dels Reis d’Orient
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breus
Asfaltat i repintat de carrers

Durant el mes de desembre
es van fer treballs d’asfaltat i repintat d’alguns carrers
del poble. D’una banda, es
va repintar la senyalització
horitzontal de la carretera Nova,
on es van repassar les línies
divisòries, els passos de vianants i els senyals horitzontals.
També es van asfaltar trams del
carrer Calàbria (a l’alçada del
carrer Torrent de Can Caralt),
de la carretera de l’Ametlla (a
l’alçada dels carrers Llerona,
Consell i Banys), i del carrer
Mina.
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Tallers sobre
protecció territorial
Un cop acabat el procés de redacció de
l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM), una de les principals
conclusions que se n’ha extret és la
necessitat de protecció del territori de
l’entorn del poble: a l’est de la via del
tren, Can Violí, Can Poi i Can Vilanova; i a
l’oest, els Pinetons. És per això que s’ha
començat a treballar per definir el futur
d’aquests indrets d’alt valor paisatgístic
i s’han convocat tres tallers participatius,
que es faran els dies 23 de gener (Taller de
participació ciutadana sobre la protecció
del territori a Can Vilanova i Can Poi), 30
de gener (Taller de participació ciutadana
sobre la protecció del territori a Can
Violí) i 6 de febrer (Taller de participació
ciutadana sobre la protecció del territori
als Pinetons). Les sessions es faran a les
19 h a la Torre del Fanal i són obertes
a tothom. Inscripcions a participacio@
ajlagarriga.cat.

Accions per promoure
l’ocupació

Els Plans d’Ocupació Municipal han
donat feina a set persones aturades.
Cinc d’elles treballaran, durant un
any, d’auxiliars administraves al consistori, i dues més, d’agents cíviques.
Les auxiliars administratives donaran suport a les àrees de Territori i
de Benestar Social. La figura d’agent
cívic, en canvi, està pensada per desenvolupar tasques mediambientals,
de mobilitat i de seguretat viària.
A l’Ajuntament també s’hi han incorporat tres persones a través del Programa Treball i Formació del Consell
Comarcal del Vallès Oriental: una
auxiliar de consergeria, una auxiliar
de la llar per a neteja de domicilis i
un peó. Aquest programa del Consell
Comarcal del Vallès Oriental s’adreça
a població aturada en situació de risc
d’exclusió social, i inclou sessions formatives per ampliar coneixements.

Pressupostos amb perspectiva de gènere
La formació del personal és clau per assegurar l’èxit d’un projecte pilot per la igualtat
L’Ajuntament de la Garriga, amb el suport de la Diputació
de Barcelona, està fent una prova pilot per implementar
pressupostos amb perspectiva de gènere. El projecte, que
es desenvoluparà al llarg de la legislatura, contempla la
capacitació de tot el personal tècnic implicat en el procés.
La primera formació la van rebre les àrees d’Intervenció
i d’Igualtat, i el mes de desembre es va fer una reunió de
treball amb les àrees de Patrimoni, Joventut i Cultura,
que seran les primeres a elaborar un informe d’impacte
dels seus programes. Aquests informes analitzaran la
incidència de rols i estereotips, l’accés als recursos per
part de les dones, la representació de les dones, la reducció
de les violències masclistes, la divisió sexual del treball i la
feminització de la pobresa. És previst que la resta d’àrees
de l’Ajuntament s’incorporin, gradualment, a l’anàlisi de
les seves actuacions.
Els pressupostos amb perspectiva de gènere són una
eina imprescindible per aconseguir la igualtat efectiva de

dones i homes, ja que permeten visibilitzar les desigualtats
existents, i alhora comprometen els recursos necessaris
per a la seva eliminació. Són, a més, un compromís polític
amb les polítiques d’igualtat de gènere.
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breus
Reunió amb les entitats

Què ha decidit el pressupost participatiu?
La millora del parc dels Pinetons, la proposta més votada
La millora del parc dels Pinetons ha estat la proposta més votada als pressupostos
participatius 2019-2020, amb un total de 593 vots (43,93%). L’actuació té un cost
previst de 120.000 euros.
Ombrejar els parcs del municipi ha estat la segona actuació guanyadora del
procés participatiu, amb 434 vots (32,15%) i un cost estimat de 60.000 euros. La
tercera proposta que es durà a terme, amb 247 vots (22,44%), serà la millora de la
senyalització de rutes i camins, que suposarà una inversió de 15.000 euros.
Per acabar, els pressupostos participatius han decidit, també, l’adquisició d’un
equip de so municipal per a associacions i entitats. Aquesta darrera proposta ha
rebut 202 vots (14,96%) i té un preu estimat de 2.500 euros.
L’import total de les actuacions guanyadores dels pressupostos participatius
suma 197.500 euros. En total, el procés ha registrat 3.426 vots i una participació
de 1.350 persones, que suposa un percentatge de participació del 9,7% de la
població. Els resultats es poden consultar al web del pressupost participatiu:
pressupostparticipatiu.lagarriga.cat.

Entitats i associacions del poble van
assistir, el passat 16 de desembre, a
la reunió convocada per l’Ajuntament.
A la trobada es va animar el
teixit associatiu a apuntar-se a la
Comissió de Festes, que analitzarà,
organitzarà i proposarà, juntament
amb personal tècnic i polític, la Festa
Major de la Garriga 2020.

Presentació de la Mitja
La Mitja 2020, que arriba el 2 de
febrer, presentarà totes les novetats
de la seva 34 edició a la festa de
presentació que es farà el proper
18 de gener a la tarda a la plaça de
l’Església. L’acte inclourà animació,
actuacions musicals i un espectacle
de foc final.

La Fira de la Botifarra ja té la imatge per a l’edició 2020
L’esdeveniment, que arriba al març, presentarà canvis i novetats
La 9a edició de la Fira de la Botifarra, que es farà
el 7 i 8 de març, ja escalfa motors, amb una nova
imatge i fent un tomb estratègic. L’esdeveniment
vol potenciar aquest producte estrella del municipi i
convertir-se en una fira agroalimentària i de producte
de proximitat. Així ho van explicar l’alcaldessa, Dolors
Castellà, i la regidora de Comerç, Meritxell Catalan,
en la presentació que es va fer a Can Raspall el 12
de desembre.
La presentació va servir per mostrar el cartell de
l’edició 2020, “una imatge que vol posar en valor el
producte, unir tradició i innovació i crear un impacte
visual, tot convertint la botifarra en una peça d’artesania i una joia”, en paraules de la seva dissenyadora, Marina Redolad.
La fira tornarà a ubicar-se en diferents espais del centre: a la plaça de l’Església hi haurà la Mostra Gastronòmica, mentre
que la plaça de Can Dachs i Can Raspall reuniran les activitats. Als carrers Centre i Banys, hi haurà els estands de la fira,
enguany agrupats en diferents mostres temàtiques. Com a novetat, se celebrarà la 1a Mostra de Formatges Artesans del
Vallès Oriental. També hi haurà la zona de productes cansaladers, amb territoris convidats, i un espai per als productes
de proximitat.
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En només 6 mesos...
Han passat els primers 6 mesos del mandat i fem balanç. Vam començar la legislatura afirmant que volíem fer les coses
molt diferents als darrers 8 anys, i per això posàvem en marxa un govern en minoria de només 6 regidores i regidors,
amb la intenció d’arribar a grans acords amb tots els grups. I seguim treballant amb aquesta voluntat.
Però durant els sis mesos han passat moltes coses, algunes petites i algunes de més grans. Hem fet tornar la senyera al
balcó de l’Ajuntament i, des d’ara, l’1 d’octubre serà festiu; hem eliminat algunes prebendes innecessàries dels regidors
i regidores, com la zona blava gratuïta, o les entrades de franc al teatre.
Hem posat en marxa unes quantes comissions d’estudi i de treball, per tal de fer un tomb els propers semestres en
grans polítiques de poble: recollida d’escombraries, neteja, mobilitat i gestió dels serveis municipals. Els propers mesos,
l’Ajuntament estarà en disposició de resoldre un nou sistema de recollida de residus que deixi enrere el mal resultat de
l’actual. Seguim impulsant amb força el nou POUM, i estem treballant en la possibilitat d’absorbir els serveis de la neteja d’instal·lacions, la llar d’infants, la gestió de l’aigua, etc. Hem posat en marxa un pla de revitalització dels polígons
industrials de la Garriga, per tal d’atreure més empreses.
Hem iniciat una nova relació amb les entitats del poble, fem un tomb radical perquè necessitem comptar amb elles a l’hora de gestionar la participació, la cultura, l’esport, la salut, la cooperació i les polítiques de gènere. El format de la festa
major i la festa de l’esport, quedaran resolts els propers mesos. Posem Can Luna a disposició de tothom i comencem a
fer les assemblees de barri per tal d’escoltar directament les idees, propostes i queixes de veïnes i veïns.
Han estat 6 mesos de poc soroll per molt de futur.

Nou any, nous reptes
Encoratgem un any nou ple de reptes i oportunitats per al nostre poble. Encetem el 2020 amb una situació d’inestabilitat pressupostària i de major pressió fiscal per al teixit empresarial i la ciutadania. El govern en minoria
d’esquerra prorrogarà de forma irresponsable els pressupostos per falta de suports, a causa de l’aprovació d’unes
ordenances que impliquen la pujada d’impostos i retallades properes per una mala gestió i falta de previsió en la
despesa pública. Des de Junts, però, tenim la ferma determinació a seguir treballant pel progrés de la Garriga.
El país es troba en una situació excepcional i des de la Garriga hem d’estar a l’alçada i hem d’esforçar-nos per
tirar-lo endavant. Aquest any nou ens presenta noves oportunitats que hem d’aprofitar pel benestar del poble.
A Junts ens hem marcat com a propòsits d’any nou treballar per assolir una Garriga socialment justa, econòmicament pròspera i políticament estable. Són molts els projectes i idees que tenim per oferir-vos el 2020. Per això, us
encoratgem que encarem junts l’any nou amb il·lusió i esperances.
Junts per la Garriga, com a principal força de l’oposició, hi és i hi serà cada dia de l’any per millorar aquest poble i
per treballar tant els pressupostos com tot el que ens demana la ciutadania. Per això, ens posem un any més a la
vostra disposició i al vostre servei, amb ganes de treballar per tots i totes vosaltres.
Bon any i bones festes!
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El feminisme com a necessitat internacional
El passat diumenge 22 de desembre, un gran grup de dones de la Garriga i rodalies va protagonitzar la performance “Un violador en tu
camino” en català, com a acte de solidaritat amb les companyes xilenes. L’acció també assenyalava de manera clara i contundent el patriarcat com a font de violència, feminicidis i violacions a les dones; i denunciava la impunitat dels assassins i violadors amb la complicitat de
l’Estat, la policia, els jutges, càrrecs polítics i mitjans de comunicació. Tots els instruments del sistema polític, econòmic i social, al servei
i garantia del patriarcat. La performance es va replicar ràpidament a altres ciutats i pobles del món, agrupant centenars i milers de dones
en cada convocatòria. Es tractava d’una mostra més de la força del feminisme com a resposta internacionalista a les dinàmiques globals
d’empobriment, precarització i repressió que afecten sobretot les dones treballadores.
A part de visibilitzar i denunciar les violències masclistes arreu del món, les darreres accions feministes a nivell internacional han lligat de
forma indestriable l’opressió pel fet de ser dona, lesbiana o trans, amb el fet de ser treballadora, polititzant i dotant de contingut clar i concret
les seves reivindicacions. Ha estat així com s’ha treballat els darrers anys en les convocatòries de vagues generals feministes en diferents
ciutats del món. Així, els moviments feministes han pres una forta perspectiva i consciència de classe, entenent el feminisme i les seves
propostes com a imprescindibles per a la construcció d’alternatives reals a l’ordre social i al sistema econòmic capitalista blindat per les
polítiques neoliberals.
Totes aquestes accions i iniciatives de caire internacional no serien possibles sense la constitució a cada poble i ciutat d’espais de dones
per a l’autodefensa, de trobada, debat i reflexió sobre què significa ser dona, lesbiana o trans en les nostres societats. Espais no mixtes
per poder pensar les accions que interpel·lin i impliquin també els homes. Espais arrelats en l’àmbit local que configuren la fortalesa d’un
moviment internacional ja que, al capdavall, el feminisme és un moviment que pretén canviar el món.

Les trobades veïnals. L’embrió del regidor de barris
A partir del mes de gener hem trobat l’anunci de l’equip de govern de començar a realitzar les trobades veïnals. Una proposta que nosaltres
vam presentar en el nostre programa electoral i que forma part de les propostes que el PSC va posar damunt de la taula per tal de facilitar
el govern d’ERC.
Ens trobem, per tant, inicialment satisfets que aquesta proposta comenci a treballar, tot i que, com ja hem dit a l’equip de govern, trobem que
s’han de desenvolupar molt més les seves funcions.
Nosaltres al nostre programa electoral proposàvem la creació de diversos Consell de Barri que tinguessin dues línies molt clares. La primera,
el treball del dia a dia del barri, a més de treballar de forma sectoritzada els pressupostos participatius. I la segona, treballar conjuntament
amb la resta de barris i el propi Ajuntament la Garriga del 2030.
A més, teníem molt clar que cada regidor havia de ser responsable d’un barri, ja que d’aquesta manera tindria una atenció més directa i un
canal molt més proper amb l’ajuntament.
L’actual equip de govern concentrarà en l’Alcaldia aquesta regidoria de barri i de moment vol iniciar aquestes trobades de barri per parlar de
forma global de la Garriga. Nosaltres considerem un error aquesta decisió, ja que l’Alcaldia assumeix moltes responsabilitats com per poder
fer un treball tan minuciós com el que volíem fer nosaltres, però en tot cas, és la seva proposta i no la nostra!
Com hem dit al començament, estem satisfets d’aquesta primera passa però estarem molt pendents de com evoluciona. Nosaltres tenim el
projecte i la forma de fer-lo, i estem convençuts que portar-lo a terme seria fer una passa més en la participació ciutadana.
Apostem per augmentar el pressupost participatiu fins als 300.000 euros i donar aquesta veu als barris de forma organitzada. També apostàvem per un treball molt més profund amb els barris, com era el projecte de la Garriga del 2030, un projecte transversal per visualitzar el
poble del futur.
Seguirem lluitant per aconseguir-ho, perquè estem convençuts que aquest és el camí de la participació i tard o d’hora ho aconseguirem!

Malestar empresarial como consecuencia del sablazo fiscal
Las consecuencias del aumento del IBI a los sectores productivos de la Garriga por parte del gobierno de ERC con el apoyo de la CUP y lo que
nosotros calificamos como abstención cómplice del PSC sigue trayendo cola.
Pese a los intentos de los partidos que han apoyado el sablazo fiscal de quitarle hierro al asunto, bien utilizando datos falsos, bien con titulares
en la prensa y en las redes sociales que no se ciñen, a nuestro entender, a la realidad de lo que se aprobó el 6 de noviembre o bien negando el
impacto sobre los negocios; lo cierto es que a los afectados por la medida no han conseguido darles gato por liebre. En efecto, el empresariado
que forma parte de la Asociación de Polígonos Industriales de La Garriga ha mostrado días atrás, en una reunión con el Gobierno Municipal,
su profundo malestar por la medida que hemos denunciado contundentemente nosotros, porque nadie mejor que ellos saben cómo afecta a
sus negocios un aumento del IBI de cerca del 30%, máxime ante lo que parece un nuevo panorama de enfriamiento de la economía. Es más,
la presidenta de la asociación, la Sra. Vila, lo ha dejado muy claro: los responsables de las multinacionales sitas en La Garriga son los más
preocupados y este gobierno está poniendo en riesgo la continuidad de estas empresas en nuestro municipio con lo que eso significa a nivel de
puestos de trabajo e incluso de recaudación vía impuestos. Esto viene a confirmar otra falsedad que se ha vertido sobre nosotros por parte de
quienes han apoyado el aumento desproporcionado del IBI al sector productivo: que éramos catastrofistas. Pues bien, no lo decimos nosotros
solo, lo certifican los afectados.
Afectados que no se han tragado “la serie de mejoras propuestas para los polígonos” que es el hermoso titular que ha querido vender el gobierno municipal de ERC para endulzar el tema pues esas mejoras, que son mínimas, ya estaban comprometidas por el gobierno municipal de la
legislatura pasada. La realidad es que en este momento ni ERC sabe en qué va a reinvertir esos 200.000 € extras de recaudación de IBI porque
el presupuesto municipal de 2020 no se debatirá en diciembre sino en este mes de enero debido a que el documento que nos ha presentado a
los grupos políticos estaba lleno de descuadres inaceptables que no se podían corregir en el mes pasado. Empieza a dar la sensación de que
estamos ante un gobierno que improvisa demasiado y lo hemos sufrido ya en los dos puntos más importantes de cada año: ordenanzas fiscales
y presupuesto municipal para 2020. Presupuesto del que hablaremos el mes que viene.
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DIVENDRES 3
de 16.30 a 20 h, a la plaça del Silenci
- Auditori de l’Escola Municipal de
Música
Campament reial i tallers de Fanalets
Organitza: Ajuntament de la Garriga
DISSABTE 4
a les 11 h, des del Pàrquing de la
Doma.
Visita teatralitzada a la Doma:
L’Arxiu de Pedra”. Informació i preus a
info@visitalagarriga.cat
610477823. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants
de 16.30 a 20 h, a la plaça del Silenci
- Auditori de l’Escola Municipal de
Música
Campament reial i tallers de Fanalets
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 17 h, a la plaça del Silenci
Arribada del Mag Garriviu.
Organitza: Ajuntament de la Garriga
DIUMENGE 5
a partir de les 17.30 h, des de davant
del Teatre de la Garriga - El Patronat
Cavalcada de Reis
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DISSABTE 11
a les 10 h, a Can Raspall
Itinerari guiat: “El Modernisme
de la Burgesia. Arquitectura, aigua i
jardins”.
Informació i preus a:
info@visitalagarriga.cat / 610477823.
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants
a les 12 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte. “De què fa gust la
lluna?”, Un conte de Michael Grejniec.
A càrrec de Gerard Agustín (narrador) i
Xavier Vilaró (guitarra).
Organitza: Biblioteca Núria Albó
a les 12 h, al Refugi de l’estació
Visita guiada refugi antiaeri.
Més info a info@visitalagarriga.cat /
610477823. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Centre de Visitants
a les 18 h, a la Sala Andreu Dameson
Inauguració de l’exposició “El món
del cavall i la pagesia”. Coaching amb
cavalls per a empresa (cohesió grupal
lideratge i comunicació).
Fins al 17 de gener.
Organitza: Associació Tres Tombs de la
Garriga

DIMECRES 8
a les 8 h, des de l’aparcament de la
Sínia
Secció Caminants. Caminada circular
part de ponent de la Garriga.
Inscripcions al Centre Excursionista
Garriguenc.
Organitza: CEG
a les 18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Story Time: Hora del Conte en anglès!
Goldilocks and the Three Bears, a
càrrec d’Eamonn Allison, professor
d’anglès de Cambridge School.
Organitza: Biblioteca Núria Albó
DIJOUS 9
a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Talk like a native. Unusual idioms &
phrases: Work. A càrrec d’Adam
Kirkman, professor de Cambridge
School de la Garriga.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

DILLUNS 13
a les 19 h, a la Biblioteca Núria Albó
Llegim el teatre – Club de lectura.
Europa bull, de Jordi Oriol. Sessions
moderades per Francesc Viñas, professor de Literatura. Places limitades.
Més informació, a la biblioteca.
Organitza: Biblioteca Núria Albó
DEL 13 AL 21
de 20.30 a 23 h, a la Biblioteca
Núria Albó
Servei de sala d’estudi per època
d’exàmens.
Organitza: Biblioteca Núria Albó
DIMARTS 14
a les 18.30 h, al Teatre de la GarrigaEl Patronat
Conferència d’Olga Miracle i Raúl
Sandín: “Dona i música”.
Organitza: Aula de la Universitat a
l’Abast de la FUMH
DIMECRES 15
a les 8 h, des de l’aparcament de la
Sínia
Secció caminants. Caminada circular
des de Puig graciós , cingles Bertí i
turó del Puig descalç. Inscripcions al
Centre Excursionista Garriguenc.
Organitza:CEG
DISSABTE 18
de 9 a 14 h, a la plaça Can Dachs
Fira Alternativa
Organitza: Art-Aliment10 i Regidoria
de Promoció de la Ciutat

a les 19 h, al Teatre de la GarrigaEl Patronat
Els Pastorets
Organitza: Associació Fem Pastorets

de 17 a 20 h, a la plaça de l’Església
Presentació de la Mitja
Organitza: Associació La Mitja i
Ajuntament la Garriga

a les 20 h, al cinema Alhambra
Sessió Western Star
Organitza: Cinema Alhambra

a les 21 h, a l’Església de Sant Esteve
Concert Oratori de Noël de
Camille Saint-Saëns i obres de Fauré
i Gounod. Corals Ariadna de la Garriga
i Allegro de Barcelona, amb solistes i
grup orquestral.
Organitza: Coral Ariadna

DIUMENGE 12
a les 6 h, des de la Sínia
GR-11 català: Etapa St. Aniol – Beget.
Prèvia inscripció
Organitza: CEG
a les 20 h, al Cinema Alhambra
Sessió Western Star
Organitza: Cinema Alhambra

DIUMENGE 19
a les 12 h, a la plaça de l’Església
Benedicció animals domèstics
Organitza: Associació Tres Tombs la
Garriga

ELGAR R IC | l’agenda
a les 17 h, al pavelló de Can Violí
Festival Anual Patinatge Artístic
Organitza: Club Patinatge la Garriga
DIMARTS 21
a les 18.30 h, al Teatre de la GarrigaEl Patronat
Conferència de Jordi Sedó:
“Anglicismes i creativitat lingüística
dels catalans”.
Organitza: Aula de la Universitat a
l’Abast de la FUMH
DIMECRES 22
a les 8 h, des de l’aparcament de la
Sínia
Secció Caminants. Itinerari circular
per Llerona, aqüeducte de Can Diego i
torrent de Santa Margarida.
Inscripcions al Centre Excursionista de
la Garriga.
Organitza: CEG
DIJOUS 23
a les 19 h, a la Torre del Fanal
Taller de participació ciutadana sobre
la Protecció del Territori a Can
Vilanova i Can Poi.
Organitza: Ajuntament de la Garriga
DIVENDRES 24

a les 17 h, al local del Centre
Excursionista Garriguenc
Lliurament de premis de la Marxa
de regularitat i de la Mostra de
Pessebres.
Organitza: CEG
a les 20 h, a l’Espai Polivalent Can Luna
Espectacle Vida (teatre familiar).
De la Cia. Javier Aranda. Invitacions
gratuïtes a www.teatrelagarriga.cat
Organitza: Teatre de la Garriga – El
Patronat.
DIUMENGE 26
a les 6 h, des de l’aparcament de la
Sínia
Som-hi, som-hi: GR-92, etapa
Amposta - Ulldecona. Cal inscripció.
Organització: CEG
a les 11 h, a la plaça Santa Isabel
Itinerari gratuït: “Memòries i
respostes del bombardeig”.
Organitza: Centre de Visitants i
Ajuntament
a les 11 h, a l’Espai Polivalent Can Luna
Espectacle Vida (teatre familiar).
De la Cia. Javier Aranda. Invitacions
gratuïtes a www.teatrelagarriga.cat.
Organitza: Teatre de la Garriga – El
Patronat.

a les 17.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Taller infantil: “El jove barber de
Sevilla”. A càrrec de Musicològics.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

a les 11 h, des de l’aparcament de la
Sínia
Secció Caminants: itinerari circular
entre la Garriga i Figaró (calçotada).
Inscripcions al Centre Excursionista
Organitza: CEG
a les 14.45 h, davant del Refugi
antiaeri de l’estació
Acte de record de les víctimes del
bombardeig de la Garriga
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 19 h, a la Sala de Plens
Ple municipal. Retransmissió en
directe per Ràdio Silenci (107.4 FM i
radiosilenci.cat).
Organitza: Ajuntament de la Garriga
a les 19.30 h, a la Biblioteca Núria
Albó
Club de lectura. Cicle “Viatge i literatura”. Llegirem El Danubi, de Claudio
Magris. Sessió moderada per Rosa
Solé.
Organitza: Biblioteca Núria Albó
DIJOUS 30
a les 19 h, a la Torre del Fanal
Taller de participació ciutadana sobre
la Protecció del Territori a Can Violí.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

de 18 a 20 h, al Casal de Joves
Curs de Cangurs. Inscripcions al Punt
d’informació Juvenil: 608126209 –
pijlagarriga@gmail.com
@pijlagarriga.
Organitza: Punt d’Informació JuvenilÀrea de Joventut

DISSABTE 25

a les 12 h, a l’Espai Polivalent Can
Luna
Inauguració de l’Espai Polivalent de
Can Luna. Parlaments i concert-vermut amb l’actuació del grup coral
KantiKune.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

DIMECRES 29

DEL 30 DE GENER AL 2 D’ABRIL

a les 19 h, a l’Espai Polivalent Can
Luna
Nit de l’Esport 2020.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

a les 11 h, al Teatre de la Garriga –
El Patronat
Projecció del documental L’últim torn.
Mig segle d’història de Sati (19612014). Invitacions gratuïtes a l’OAC.
Organitza: Associació de Memòria
Visual
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DILLUNS 27
Inici de les inscripcions per participar
a la Rua de Carnestoltes 2020.
Es podran fer a través d’un formulari
al web municipal.
Organitza: Ajuntament de la Garriga
DIMARTS 28
a les 18.30 h, al Teatre de la Garriga
El Patronat
Conferència de Carles Paytubí:
“Malalties dels grans compositors”.
Organitza: Aula de la Universitat a
l’Abast de la FUMH

DISSABTE 1 DE FEBRER
a les 11 h, des de l’aparcament de la
Doma
Activitat “Deperta Holmes! El cas de
la Doma...”Informació i preus a info@
visitalagarriga.cat / 610 477 823. Cal
inscripció prèvia.
Organitza: Centre de visitants
a les 18.30 h, a la Llibreria Strogoff
Presentació del llibre “Catalunya any
zero, crònica visual de la desfeta”, de
David Gesalí i David Íñiguez.
Organitza: Ajuntament de la Garriga

ELGAR R IC | l’entrevista
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Javier Aranda (actor i titellaire)

“Em proposo despullar el teatre
de tot allò que és superflu”
leix la seva major capacitat de
transmissió. Però també és cert
que l’obra és apta per a totes les
edats, i que les criatures en gaudeixen molt.
Què ens explica, aquesta obra?
Vida està basada en una idea
molt simple: néixer, créixer,
reproduir-se i morir. A partir
d’aquí, l’espectacle ens planteja una reflexió sobre què és allò
realment important en aquesta vida... I cadascú pot fer-ne la
seva lectura.
Javier Aranda és actor i titellaire. És el creador de l’espectacle Vida, que es podrà veure
els dies 25 i 26 de gener a l’Espai Polivalent Can Luna –a les
20 h i a les 11 h, respectivament– amb motiu de la inauguració d’aquest equipament.
L’obra Vida ha estat aplaudida
per la crítica i ha rebut alguns
dels premis més importants
del sector (Premi Drac d’Or
Julieta Agustí al millor espectacle, Fira de Titelles de Lleida
2018; Premi al millor espectacle de petit format i al millor
del jurat internacional, Fetén
2018, i Premi al millor espectacle de teatre, XXI Feria Internacional de Teatro i Danza
de Huesca).

Vida és un espectacle tant per
a públic adult com infantil?
En realitat, Vida és un espectacle adreçat a persones adultes i
crec que és amb elles que asso-

En què et vas inspirar, per
crear-la?
El meu procés de creació sempre parteix del treball al taller.
En aquest cas, vaig començar
a donar forma al primer personatge, a poc a poc. I d’aquí en
va anar sorgint, alhora, la idea
de l’espectacle.
A Vida només hi trobem titelles, un cistell, una taula i poc
més. És difícil desprendre’s de
la parafernàlia i l’atrezzo innecessari, a l’hora de crear?
Una de les meves màximes a
l’hora de crear és aquesta: “com
menys millor”. Per mi, el teatre ha de ser essència. Per això
en la meva feina em proposo
despullar-lo de tot allò que és
superflu.
Quin és el gran repte per a l’artista titellaire? I la seva principal limitació?
Penso que, probablement, en la

limitació és justament on l’artista titellaire descobreix la seva
grandesa. I els reptes són infinits! Els titelles poden perdre
el cap i després recuperar-lo,
poden volar, poden treure’s els
braços...
Parla’ns del teu procés de creació. Com treballes per fer realitat projectes tan bonics com
Vida?
Tant en Vida com en l’anterior
espectacle, Parias, el procés de
creació va ser lent... Va ser, gairebé, un procés d’introspecció
personal en què vaig deixar que
l’espectacle sorgís de manera
natural i que els personatges
construïssin la seva pròpia història.
Què és el que més t’apassiona,
d’aquest art?
A mi m’apassiona el teatre i
m’apassiona la pintura. La feina
al taller em permet unir aquests
dos mons. M’agrada veure com
apareixen els personatges, m’agrada pensar que estan vius, que tenen emocions, que senten coses,
que pateixen, que construeixen
les seves històries... I, per descomptat, m’agrada la possibilitat de compartir, després, la
meva obra amb el públic i veure’n la reacció.
Les invitacions per gaudir d’aquesta
peça teatral de petit format són
gratuïtes i es podran aconseguir al
web del Teatre de la Garriga – El
Patronat (www.teatrelagarriga.cat)

