ELGARRIC
BUTLLETÍ
MUNICIPAL
LALA
GARRIGA
Núm. 177
195
BUTLLETÍ
MUNICIPAL
GARRIGA| |GENER
MARÇ DE
DE 20201
2019 || Núm.

Fotografia: Sergi Serrano / El Turó dels Cavalls

El SIAD organitza activitats
per empoderar a les dones

Una Fira de la Botifarra
farcida de propostes
gastronòmiques i culturals

DIANADAL
DE LES
DONES
UN
ATÍPIC
La Garriga celebra un cicle
Activitats
adaptades
d’actes amb
un programa
adedicat
la Covid
|4 |5
al 8M

POUM I COVID
EDUCACIÓ
Sessió informativa sobre el nou
Els
centres municipals fan
Pla d’Ordenació Urbanística
canvis
per la
pandèmia
Municipal
(POUM)
|6 |6

PRESSUPOST
PARTICIPATIU
NOVA TEMPORADA
DEL TEATRE

PISTA
1
PRESSUPOSTOS
2021

Presentació pública de la 3a

Millora i adequació de
Equilibraresportiu
ingressos i
l’equipament
despeses
|
i el seu entorn |10
9

Guillem
edició delAlbà
procés, amb 200.000
estrena
euros pertemporada
a inversions| |7 7

ELGA R R IC | al dia

2

Dissabte 16 de gener a les 20 h, al Teatre de la Garriga
Compra les entrades a www.teatrelagarriga.cat
El butlletí municipal El Garric és una publicació mensual
de distribució gratuïta que edita l’Ajuntament de la Garriga.
Redacció, fotografia i coordinació: Organisme Autònom de
Mitjans de Comunicació (OAMC) · Sara Riera
Consell d’Administració de l’OAMC.
3.000 exemplars. Dipòsit legal B-11655-07
Impressió: Impremta Pagès.

www.lagarriga.cat

@ajlagarriga

Ajuntament la Garriga

ajlagarriga

ELGARR IC | en portada

3

El SIAD va atendre 48 dones l’any 2020
El servei municipal acull i fa seguiment de víctimes de violències masclistes
El Servei d’Informació i Atenció a Dones -SIAD- va atendre 48 dones de la Garriga el 2020 amb les que es va
fer un total de 347 actuacions (presencials, per correu
electrònic i, per la pandèmia, telefòniques).
L’origen i l’edat de les dones va ser divers però majoritàriament eren catalanes, de 35 a 45 anys i amb estudis.
La majoria de les dones van recorre al servei per iniciativa pròpia, però en ocasions van ser derivades d’altres
serveis com la Policia Local, els serveis socials o el CAP.
Gran part de les dones ateses, van patir diversos tipus
de violències masclistes, especialment psicològica per
part de les seves parelles o exparelles, que sovint es
veien augmentades en el moment en què van decidir
separar-se. Sovint, són violències subtils i que passen
desapercebudes per a les persones del seu voltant, com
el fet de no fer efectiva la pensió d’aliments o amenaçar
amb incomplir el conveni regulador de visites.

El servei compta amb una treballadora social que fa la
primera acollida i el seguiment, una assessora jurídica
i una psicòloga.
El servei psicològic municipal ofereix atenció individual i
grupal. Dins de les activitats grupals, s’han dut a terme
activitats fora del servei, com equinoteràpia i seitai, molt
ben valorades per les dones ateses. Són activitats que
volen reforçar l’autoestima, prendre consciència i fixar
objectius.
A més, des del servei municipal es pot tramitar el teleassistència, especialment adreçat a les que tenen una
ordre d’allunyament. Actualment, 5 dones de la Garriga
disposen d’aquest dispositiu de protecció.
El SIAD es troba ubicat al c/ Sant Francesc, 1 (baixos de
la Biblioteca) i s’hi pot contactar a través del correu electrònic pigualtat@ajlagarriga.cat i del telèfon 938719095.

ELGARRIC | opinió dels grups polítics
ERC: “Malgrat la igualtat existent a nivell legal i formal, encara persisteixen a la nostra societat desigualtats entre dones i
homes...” així comença la descripció que es fa del SIAD al web de l’Ajuntament. Mai millor pensat, posar de rellevància les
desigualtats, que en qualsevol àmbit són menyspreables, però en el cas de dones i homes han de ser objecte de lluita social.
També des de l’Ajuntament, és clar.”
JUNTS: “Des de l’Ajuntament, per tal de fer front a aquests tipus de violències estructurals, s’han programat una sèrie
d’activitats amb l’objectiu de poder prevenir, detectar i actuar en suport a la víctima. Afrontar una agressió sovint és difícil,
tant per la víctima com per les persones del seu entorn i confiança. Des de Junts x la Garriga, us animem a participar
d’aquestes activitats.”
PSC: “El SIAD és un gran servei que hem de seguir garantint. Acompanyar a les dones en aquests processos ha de ser una
prioritat del nostre Ajuntament, no podem defallir en aquesta lluita!.”
CUP: “El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) ha d’esdevenir l’espai des d’on pivoten les polítiques feministes
de l’Ajuntament. El seu objectiu ha de ser ampli: oferir recursos feministes, relacionar-se amb el teixit feminista, atendre
de forma integral a totes les dones que ho necessitin i avançar en les polítiques de gènere del consistori. Esperem que
l’Ajuntament treballi per reforçar el SIAD, oferint més recursos, augmentant els serveis que s’hi ofereixen i millorant la
transversalitat de gènere i mirada interseccional, que requereixen totes les polítiques públiques.”
C’s: “Queremos felicitar a todo el personal del SIAD por el enorme trabajo que hacen y del cual, en el Pleno de noviembre,
pudimos leer y oír algunos testimonios de las personas que visitan el servicio en busca de ayuda y atención. Nos demostró
que el servicio es básico en nuestro municipio hoy en día.”
Grup de Regidors No Adscrits: “Per desgràcia, l’estadística del 2020 ens ha deixat molt clar que no vivim en un poble
perfecte. Cal seguir treballant per lluitar contra el maltractament. Una sola dona atesa, ja en són masses. Hem de seguir
lluitant per la igualtat de gènere i acabar amb aquesta “PANDÈMIA DE MASCLISME” que fa tants i tants anys que dura.”
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Més de 2.000 persones passen pel Viatge màgic
Més de 2.000 persones van passar, del 2 al 5 de gener, pel Viatge màgic cap als Reis de l’Orient, que
es va fer a Can Luna. Pels que no van poder fer-lo o volien repetir l’experiència, el dia 5 a les 19.45 h
es va poder visualitzar, per VOTV i per les xarxes municipals, un vídeo resum de l’activitat. El viatge
va ser l’activitat amb la qual es va reconvertir la tradicional cavalcada i que va posar punt i final a les
activitats de Nadal.
Una campanya que, com sempre, va començar amb la Festa de la Llum. La festa aquest any va ser
virtual, va coincidir amb l’estrena del vídeo de Nadal del Fem Poble.
Durant les festes, es van adaptar les diferents iniciatives amb formats telemàtics o amb formats
combinats. Així es va realitzar la cursa de Sant Silvestre, Els Pastorets, els tallers de la Biblioteca i
de pals de tions i el sorteig Comprar al mercat té premi.
La campanya comercial també es va veure afectada per la normativa Covid. Els comerços van
modificar les seves estratègies amb concursos d’aparadors i regals de paquets de manualitats del
Cagarric, entre d’altres.

ELGARRIC | nadal 2020
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Música, malgrat tot
L’escola municipal combina classes presencials i telemàtiques

De mica en mica
s’omple la pica
Què significa la frase del mes?
AIXAFAR LA GUITARRA,
SIGNIFICA...
1. Muntar una festa improvisada.
2. Desbaratar-li els plans, els
propòsits ... a algú.
3. Aprendre a tocar la guitarra.

Aquest curs, l’activitat de l’Escola
Municipal de Música Josep Aymerich,
a l’igual que la resta de centres
educatius, s’ha adaptat a les normatives
i restriccions sanitàries actuals. Durant
el primer trimestre s’han reestructurat
grups i espais i, quan ha calgut, s’han fet
les classes de forma telemàtica.
La comunitat educativa que conforma
l’Escola de Música, alumnes i les seves
famílies, professorat i personal del
centre han treballat amb paciència, esforç, dedicació i inventiva per fer possible la
continuïtat de l’activitat musical.
El professorat encara un segon trimestre igual d’incert però amb l’esperança que, a
mitjà termini, es podran obrir les portes de l’escola per compartir melodies i ritmes
amb famílies i amics.

Suport de les AFA durant la pandèmia
Solució: la resposta correcta és la número 2

breus
El projecte ACADA, premiat

Han reorganitzat les extraescolars i els espais de menjador
Les AFA, les associacions de Famílies d’Alumnes, desenvolupen un paper molt
important dins la comunitat educativa, promovent la implicació de les famílies,
treballant conjuntament amb el centre i oferint activitats suplementàries com els
serveis de menjador, acollida o extraescolars.
Durant aquest curs atípic també s’han hagut d’adaptar a la pandèmia contractant
més monitoratge i comprant material de protecció, entre d’altres.
Des de l’Ajuntament s’han fet reunions bimensuals per donar-los suport. Durant
aquestes sessions també s’ha explicat quins serveis i activitats ofereix el consistori als centres educatius i quins projectes nous volen desenvolupar les AFA. Per
portar-los a terme, les AFA fan una crida a les famílies a col·laborar.

L’EMAD immersa en nous projectes
El projecte municipal ACADA ha
rebut un premi al concurs de Buenas
prácticas municipales de prevención
e intervención frente al absentismo
escolar. El projecte de la Garriga, el
més veterà dels premiats, es fa des
del curs 1997-1998. Durant aquests
anys han passat 417 alumnes, que
estan en risc de no tenir el certificat
de l’ESO, dels 3 centres de secundària
de la Garriga (2 públics i 1 concertat).
El 90% dels alumnes que participen
al projecte acaben tenint el certificat
de l’ESO.

Nou telèfon a l’Oficina de Català
L’Oficina de Català ha canviat de telèfon i ara és el 677 255 286. L’Oficina de Català us pot informar sobre
qualsevol dubte lingüístic, revisió de
textos, cursos de català per a adults
o Voluntariat per la llengua. També
us hi podeu comunicar a través del
correu electrònic lagarriga@cpnl.cat

Permeten participar en propostes reals
L’Escola Municipal d’Art i Disseny –EMAD–
no s’atura i són molts els projectes i
activitats que estan tirant endavant
aquest curs.
Durant el 1r trimestre, l’alumnat del
cicle de grau mitjà d’Assistència al
producte gràfic interactiu va participar
en el disseny de la portada del llibre del
concurs literari “Trencant murs, obrint
paraules”. L’alumna Carla Guerra en va
resultar guanyadora.
També al desembre es va poder visitar
al vestíbul de l’escola la peça interactiva
”Projecte Klé” fruit de la col·laboració
entre el cicle de grau mitjà de Creació d’Objecte i Moble i el SAT! (Sant Andreu
Teatre).
L’alumnat del centre municipal també està treballant en el projecte “Talent creatiu
i empresa”, en el projecte de disseny d’icones de la web “Estudiar a Catalunya”; en
el disseny “Clipper, dissenya el teu futur” i en el projecte d’”Infografies animades”,
entre d’altres.
Tots aquests projectes permeten que l’alumnat integri tot el seu aprenentatge en
una proposta que no és simulada sinó que finalment es farà realitat.
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El Teatre enceta
7 temporada amb humor
Guillem Albà actuarà el dia 16 amb la Marabunta

L’actor Guillem Albà tornarà als escenaris del Teatre de la Garriga acompanyat
amb els 6 músics de la Marabunta. Amb el seu espectacle Jaleiu, una obra
provocadora, “vol fer riure a tota la família i fer-la desconnectar del món real”.
Serà el dia 16 a les 20 h amb la possibilitat de combinar-ho amb una activitat
infantil gratuïta per a infants de 3 a 12 anys.
El públic infantil també podrà gaudir del teatre en el segon espectacle de la
temporada. La petita Campany de la companyia Tanaka Teatre transporta a
tota la família “a un viatge tendre i divertit a través de les tradicions populars
per viure una aventura fantàstica i emocionant” amb titelles, gegants, bestiari i
màscares.
El mes de febrer, si les mesures sanitàries ho permeten, es recuperarà un dels
espectacles ajornats per la pandèmia: La Suite TOC n. 6 de les Impuxibles amb
Clara Peya, que es farà el dia 20.
Les entrades es poden comprar a teatrelagarriga.cat.

La Garriga participa del projecte Fem Dansa
És un Pla d’impuls cultural de la Generalitat
La Garriga és un dels pobles que forma
part del projecte Fem Dansa, un pla cultural per fomentar aquest art i crear un
circuit estable amb produccions i espais
d’exhibició a tot Catalunya.
Gràcies a això es va poder veure, el passat
17 d’octubre, l’espectacle de Dansa aèria
a l’exterior del Teatre a càrrec de la companyia Les Estampades. També es va tenir la possibilitat de realitzar, el dia 12 de
desembre, el taller gratuït per a infants
de 2 a 5 anys, Movent-nos a la jungla.
El projecte contempla un tercer àmbit,
el Crea, que afavoreix l’intercanvi d’experiències entre professionals i amateurs. A
la Garriga, el coreògraf Roberto Olivan va
realitzar dues sessions amb el grup local
del Ball de Gitanes.

-
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breus
Corpus

El Ple municipal va votar per
unanimitat una moció de suport a la
candidatura que vol que les catifes
de Corpus siguin considerades,
per la Unesco, Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat. L’objectiu
és que les catifes de flors assoleixin el
reconeixement mundial que ja tenen
altres elements festius de Catalunya
com els castells o la Patum de Berga.
L’Ajuntament de la Garriga va recalcar
la necessitat de “protegir la integritat
del patrimoni cultural i promoure la
seva conservació i difusió”. Ara caldrà
esperar que la Unesco doni validesa
a aquesta candidatura presentada
conjuntament amb la Coordinadora
Internacional d’Entitats Catifaires d’Art
Efímer (CIDAE).

Tallers per a joves
L’Àrea de Joventut torna a organitzar
aquest trimestre diferents tallers i
activitats. Els tallers de break dance,
art urbà K-Pop i Beatmaking es faran
a Can Luna i les xerrades i activitats, a
la Torre del Fanal.

XI Mostra d’Art

Ja està en marxa l’onzena edició de
la Mostra d’Art del Dia de les Dones.
Les persones interessades es poden
inscriure, abans del 15 de gener, al
correu pigualtat@ajlagarriga.cat. L’exposició es farà del 5 al 28 de març a
la Fundació Fornells-Pla Conxa Sisquella. Es pot trobar més informació a
l’apartat d’Igualtat del web municipal.
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Inici de la campanya de vacunació

Vot per correu pel 14F

S’ha començat per les residències

Ja es poden iniciar els tràmits per votar per correu a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer.
La petició es pot fer a l’oficina de Correus o telemàticament si es disposa
del certificat IdCat.
Aquest certificat, que també et permet
consultar la vida laboral o presentar
la declaració de Renda, es pot demanar, des d’aquest desembre passat, a
l’Ajuntament.

Noves entitats al municipi

A finals de 2020 es van crear dues noves entitats al municipi. Una és l’associació de veïns dels Tremolencs,
que vol vetllar pels interessos de les
persones que viuen en aquest sector
de la Garriga.
L’altra és l’associació 100% la Garriga. Amb una seixantena de membres,
estan representats pels 4 regidors no
adscrits que formen l’equip de govern.
L’associació pretén “esdevenir un
grup d’electors de cara a les properes eleccions dins un projecte allunyat
dels partits polítics tradicionals”.

Espai d’habitatge al web
El web municipal torna a comptar des
del desembre passat amb un espai
d’Habitatge. La ciutadania hi pot trobar informació sobre la borsa de lloguer, sobre els ajuts de l’àrea i sobre
el servei d’assessorament municipal.
L’apartat, dins l’espai de Temes, conté
la documentació i els tràmits relacionats i els enllaços a l’Agència d’Habitatge de Catalunya i a l’oficina del
Consell Comarcal.

El 5 de gener passat va
començar la campanya de
vacunació per a la Covid-19
a la Garriga. El Departament
de Salut la va iniciar a la
residència Nostra Senyora del
Pilar amb la vacunació de 38
residents i 35 treballadores
i treballadors. El dia 7 li va
tocar el torn a la residència
Jordan, on es van proporcionar
vacunes a 44 residents i a 21
persones que hi treballen. Es preveu que durant les properes setmanes, es vacuni
a residents i personal de la residència Reig i de l’Asil Hospital.

Augmenta la comunitat digital
Més seguidors a les xarxes municipals
Les xarxes socials municipals
(facebook, twitter i instagram)
han registrat aquest 2020 un
augment de la seva comunitat
digital que a 31 de desembre
girava al voltant de les 5.000
persones usuàries.
En concret, a Twitter s’ha passat de 4.606 a 5.179 seguidors,
a Facebook de 4.818 a 5.363 i
a Instagram de 4.016 a 5.275.
A Twitter de mitjana se superen les 3.000 impressions amb pics per sobre les
10.000 en piulades relacionades amb les inclemències meteorològiques, el coronavirus o la cançó de Corpus.
Pel que fa a Facebook, cada entrada té un engagment o compromís de 3.3K de
mitjana.
La xarxa que més ha augmentat la seva comunitat ha estat Instagram que ha crescut un 31%. Aquí hi ha una aposta clara per dotar el perfil d’un caire més turístic i
de reforç del sentiment de pertinença al poble que no pas informatiu. Per contra, a
les històries es potencia la informació diària i el compartir fotografies del municipi
que es troben a diferents perfils públics.

Detalls que milloren el dia a dia
Es realitzen actuacions a la via pública
El desembre passat es van realitzar petites actuacions per millorar el dia a dia de la
ciutadania. Són actuacions petites però molt efectives en enllumenat i aparcament
que formen part de projectes més extensos.
S’ha adequat un solar al costat de la plaça dels Tres Tombs com a aparcament, s’ha
ampliat la il·luminació en carrers per millorar-ne la seguretat i s’han canviat de
costat els aparcaments d’un tram del passeig Congost per posar en valor l’itinerari
del costat del riu.
Per aquest gener, es preveu fer una actuació per ampliar els escocells dels plàtans
de la carretera de l’Ametlla, iniciar les obres al cementiri i començar el projecte de
millora de l’enllumenat als passos de vianants.
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Canviar el món des de la memòria
Es programen activitats per commemorar el Bombardeig
Des de fa anys, l’Ajuntament programa, en el
marc del projecte La Garriga pel Foment de
la Pau, un seguit d’activitats que serveixen
per connectar el que va passar al municipi
l’any 1939 i el que succeeix encara avui arreu
del món.
Enguany, han volgut centrar les activitats en el
llegat i les històries del nostre entorn que les
vinculen amb els fets de 82 anys enrere. Són
històries, espais i patrimonis vinculats a la II
República, a la Guerra Civil, al Franquisme, i
estretament lligats a la memòria de la gent
de la Garriga. I són històries i patrimonis
invisibilitzats durant 40 anys de dictadura i
també durant bona part de la democràcia que
des de l’Ajuntament es volen posar en valor.
A través de rutes teatralitzades, itineraris guiats i activitats familiars, amb l’ús de la Interpretació del Patrimoni i de
discursos de base crítica es vol socialitzar el llegat memorial i, alhora, que aquest esdevingui una eina de transformació
social.
L’agenda dels actes la podeu trobar al final d’aquest butlletí i al web municipal lagarriga.cat.

breus
La Garriga de 1716 en 3D

Dignificació de la fossa

Tècniques d’emmagatzematge

Ja s’han iniciat els treballs per fer una
reconstrucció del nucli urbà de la Garriga a l’inici del segle XVIII, a partir,
sobretot, de les dades que ens ofereix
un document de l’arxiu històric municipal: el cadastre de l’any 1716. S’està
fent amb una tècnica que permetrà,
més enllà de l’obtenció de dibuixos en
3D de tot el nucli, realitzar aplicacions
de realitat virtual. D’aquesta manera,
properament, es podrà gaudir d’experiències immersives al centre de
la Garriga, on el públic podrà entrar i
caminar per trams del camí ral que, fa
300 anys, creuava el poble. Es tracta
d’un gran pas endavant en l’ús de noves tecnologies aplicades a la divulgació històrica i patrimonial.

L’Ajuntament de la Garriga farà un pas
més per dignificar la fossa comuna de
la guerra civil que hi ha al cementiri
de la Doma. El projecte, que té tres
parts, arriba a partir d’una proposta
de l’associació La Garriga Secreta. Es
construirà un caminet amb llambordes
amb la llegenda gravada de Mai més, un
panell amb el nom gravat de totes les
persones de la Garriga que van morir
a conseqüència de la guerra entre els
anys 1936 i 1941 i es traslladarà el
monòlit dedicat als garriguencs que van
anar a la guerra. La ubicació en aquest
espai facilitarà i dignificarà els actes
que es vulguin fer per recordar aquestes
persones que tenen una característica
en comú: van ser víctimes de la guerra.

Aquests dies s’està instal·lant una
nova àrea al camp d’aprenentatge arqueològic que formarà part de l’espai
d’Interpretació de Can Terrers, encara
pendent de construir. Fins ara hi havia
instal·lada la zona de necròpolis, amb
una sèrie de tombes simulades que
permetien aprofundir en els rituals
d’enterrament i en les diverses creences. Ara s’instal·len nous elements,
relacionats amb les diverses tècniques d’emmagatzematge d’aliments
al llarg de la història. En concret, s’hi
podrà veure una sitja soterrada i un
dolium enterrat (un gran recipient
ceràmic enterrat, utilitzat en època
romana per a la conservació de gra,
líquids i altres).
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La Garriga augmenta el pressupost en 740.000 euros
Es vol tornar a equilibrar ingressos i despeses per sanejar les arques municipals

21€

SERVEIS INTERNS

VIA PÚBLICA

14€

URBANISME I
MEDI AMBIENT

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

SEGURETAT

7€
CULTURA
PARTICIPACIÓ

5€

6€
ACCIÓ
SOCIAL

1€

3€

9€

JOVENTUT
ESPORTS

El capítol d’inversions també dedica 150.000
euros per a la conservació del cementiri
municipal, 120.000 a la coberta de la pista de
Can Noguera i 200.000 euros als pressupostos
participatius que s’estan treballant justament
ara. Es destinaran també 60.000 euros a la
millora o trams nous de carrils bici, 90.000 en
modernitzar l’enllumenat, 91.000 a l’asfaltat
de carrers, 60.000 més en els camins escolars
i 75.000 en el pla de barris, per fer front a
les millores que la ciutadania demana a les
trobades veïnals. A banda d’això, es realitzaran
petits projectes que plegats arriben a la xifra de
2.100.000 euros.

12€
PROMOCIÓ
ECONÒMICA

Els comptes sumen més de dos milions d’euros
en actuacions significatives, com els 200.000
més a la xarxa d’aigua i els 200.000 més destinats a la millora del clavegueram, amb la
voluntat de preveure fenòmens com el que va
inundar la carretera Nova el passat 22 de setembre.

24€

A què es destinen
cada 100 euros?

SALUT

L’Ajuntament de la Garriga va aprovar, durant
el Ple de novembre, un pressupost pel 2021
de 19.985.244,15 euros amb un augment de
740.000 euros respecte l’any passat.
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Aprovats al novembre
L’equip de Govern es va mostrar satisfet d’haver aconseguit
aprovar els pressupostos al Ple de novembre, per la qual cosa
no caldrà fer pròrrogues i es podrà disposar dels recursos
des del primer dia de l’any 2021. Amb tot, l’equip de Govern
va reiterar que “un any més, no són els pressupostos que
ens agraden”, ja que no presenten un equilibri adequat entre
ingressos i despeses. Això ve provocat “per la manera de fer
els comptes en els anteriors mandats, en què es comptava
quadrar el dèficit amb la incorporació del romanent de l’any
anterior. “Això encara ho arrossegarem, però mica en mica
ho acabarem fent.”
Pel que fa al capítol de personal, l’equip de Govern va
endarrerir la implantació de la futura Relació de Llocs de
Treball (RLT) a aquest any, de manera que al pressupost
2021 s’hi inclouen ja partides de millora salarial. En total, la
despesa en personal s’eleva en 200.000 euros.
Votació
El pressupost va tirar endavant amb els vots de l’equip de
govern. L’oposició no hi va donar suport i va criticar que no
hi hagués partides específiques per a les mesures anticovid,
que no es detallés el pressupost en habitatge públic, així
com el descens de la despesa en Cultura. També es va fer
esment als costos dels centres educatius municipals i es va
fer palès el consens que cal obrir un debat sobre quin és el
model que necessita la Garriga per a l’Escola de Música o
l’EMAD.

Més de 600 persones seleccionen les propostes finalistes
La votació es farà a finals de trimestre
Més de 600 persones, en concret 620, han triat quins seran els 10
projectes finalistes del pressupost participatiu 2020-2021.
Les 10 propostes amb més suports són les següents:
1. Creació d’espais d’oci i descans tipus pícnic (46,8%)
2. Il·luminació de nous passos de vianants de la ctra. de l’Ametlla
i el carrer Banys (43,9%)
3. Arranjament de la xarxa de clavegueram pluvial a la zona del
pg. Congost a l’entorn del pont del carrer Moranta, (43,7%)
4. Millorar les zones del riu als ponts de Can Jacob i Can Noguera
(43,4%)
5. Construir una vorera per connectar la rotonda del Tamayo amb el camí que porta als Gorgs (41,1%)
6. Millora de les voreres en més mal estat del municipi (39,5%)
7. Bancs a llocs estratègics (39,3%)
8. Adquisició d’un escenari i una superfície mòbil per fer representacions artístiques (36,8%)
9. Millora del tram del carril bici entre el camí de la Doma i Can Noguera (36,8%)
10. Passera que connecti Els Pinetons i la ctra. de Vic (36,4%)
Aquestes propostes han estat triades de manera telemàtica per persones de més de 16 anys de la Garriga des del 30 de
novembre al 20 de desembre. Des de l’Ajuntament es vol fer un agraïment especial a totes aquelles que hi han participat.
Durant el gener es començarà a fer un treball tècnic intern per determinar el valor de cada proposta. Es preveu que entre
finals de febrer i principis de març es pugui portar a terme la votació final.
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Gestos per l’esperança

Fem feminisme; o només
parlem feministament
i ens pensem que ja el fem?

La SATI, una nova oportunitat
perduda?

L’any ha començat amb dos gestos que ens
conviden a l’optimisme, i per tant a l’esperança.

Junts per La Garriga, després d’un any tant
marcat per la COVID19 on els confinaments
han donat cabuda a un augment de violència masclista i a un àmbit laboral femení
molt debilitat, volem iniciar aquest any 2021
dedicant aquest article a totes les dones i
nenes per donar-los-hi el nostre suport.

A principis del mes de desembre, el Nou 9
feia pública la venda de la parcel·la de cinc
hectàrees on s’ubiquen les naus buides de
l’antiga fàbrica de la SATI. Es tracta d’un solar industrial en desús envoltat del ric entorn
natural del Montseny i el riu Congost, del
barri de Querol, d’horts i de cultius. Un espai que malgrat l’oportunitat que representa
per la seva grandària, entorn i ubicació, és
considerat de transició per entrar o sortir del
municipi, quedant en un estat de deteriorament i aïllament de la resta del nucli urbà.
No és fins al 2018 que es parla de la necessitat de transformar la parcel·la de la SATI,
durant el procés participatiu per elaborar un
nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM), per substituir el Pla vigent del
2001, que ha quedat desfasat. En l’informe
final aprovat pel Ple, es proposen tres alternatives per a la transformació de l’espai:
mantenir-hi l’ús industrial, transformar l’ús
en activitat econòmica, o diversificar-hi els
usos i incloure-hi també el residencial per
construir-hi habitatge públic i privat. Tenint
en compte el difícil desenvolupament de
noves activitats industrials i la necessitat
d’aprofitar espais buits del municipi per als
reptes de creixement, el més probable és
que el futur nou POUM (que encara espera calendari), opti per la tercera opció, fet
que implica una revalorització de l’espai.
En cinc hectàrees hi caben moltes respostes a les necessitats del municipi: habitatge
públic, espais per posar en valor l’activitat
agrícola i d’altres activitats econòmiques,
equipaments, millors carrers per transitar
a peu i en bicicleta, places, parcs i jardins
que connectin amb l’entorn natural, etc.
Cinc hectàrees a transformar són una gran
oportunitat tenint en compte els límits que
té la Garriga. Així de clar ho van veure especuladors locals que, igual que la resta
de la població, van poder participar dels
tallers on es discutia el futur d’aquest espai. Veient la manca de projecte de l’Ajuntament per encarar el problema de què fer
amb les naus de la SATI segons l’interès i
necessitats col·lectives, la iniciativa privada
s’ha avançat i ha comprat l’espai. Per evitar anar a remolc dels interessos privats i
especulatius, urgeix un projecte propi que
orienti les iniciatives privades de la futura
transformació de l’espai de la SATI cap als
objectius de defensa d’allò comú. Des de
la CUP fem pública una proposta perquè
entomi l’Ajuntament http://lagarriga.cup.cat/
noticia/la-SATI.

Per un costat, els nens i nenes de la Garriga
i les seves famílies van poder gaudir d’un
viatge màgic cap als Reis d’Orient. I per uns
moments la màgia va ser la gran aliada de
la il·lusió. La situació sanitària ens aconsellava que aquest any no féssim cavalcades,
atès la gran quantitat de persones que s’hi
agrupen, enguany, però, la nit més màgica
de l’any es va convertir en un viatge gràcies
a l’esforç d’un equip de treballadores i treballadors de l’Ajuntament, així com totes les
persones voluntàries, i també de tothom qui
ha pogut gaudir d’aquests moments màgics
a Can Luna.
D’altra banda, el dia 5 de gener van arribar les primeres dosis de vacunes contra
la Covid19 a la Garriga. En aquest cas el
Departament de Salut de la Generalitat ha
començat aquest període de vacunació a
les residències de gent gran, concretament
a la de la Mare de Déu del Pilar, però ja és
un procés que no s’aturarà: residents i personal laboral d’aquests centres seran els
primers garriguencs a vacunar-se. I malgrat
que el gener també es desperta amb noves
mesures preventives contra el coronavirus,
tenim la certesa que cada cop som més a
prop del final.
Ens caldrà més esforç i també compromís
col·lectiu perquè són els aliats bàsics per
superar tots els entrebancs, com han fet,
per exemple, les escoles i els instituts, la
comunitat educativa a qui felicitem i agraïm
l’esforç dut a terme durant aquest primer
trimestre: mares i pares, nenes i nens i professorat, perquè entre tots hem fet possible
que els centres escolars romanguin oberts
i hem pogut garantir el dret bàsic a l’educació i també la socialització d’infants i adolescents.
Nosaltres seguirem treballant en tots als
fronts, al costat de la ciutadania i mirant que
el 2021 sigui l’any que controlem el virus i
es puguin consolidar molts projectes per a
la comunitat. Estem a punt per tornar a engegar tot el que tenim aturat, esperant que
les autoritats de salut ens indiquin que ja hi
ha seguretat per a tirar endavant.

Sovint ens oblidem que de violències n’hi
ha de molts tipus: en general és fàcil identificar les violències per assassinat, agressions físiques, etc. Però n’hi ha de menys
visibles i no per això són menys greus; en
són un exemple les humiliacions en públic o
privat i el menyspreu o xantatge emocional.
Des de l’Ajuntament, per tal de fer front a
aquests tipus de violències estructurals,
s’han programat una sèrie d’activitats amb
l’objectiu de poder prevenir, detectar i actuar
en suport a la víctima. Afrontar una agressió sovint és difícil, tant per la víctima com
per les persones del seu entorn i confiança.
Per tant, us animem a participar d’aquestes
activitats (Ajuntament de la Garriga/Servei
d’Informació i Atenció a Dones - SIAD).
En referència a la bretxa salarial, tot i haver-se reduït, encara se situa en el 23%
segons el darrer informe “Evolució de la
bretxa salarial de gènere a Catalunya”, que
recull les xifres del 2017. Més enllà de tenir
sous més baixos, les diferències laborals
entre homes i dones es demostren en altres
indicadors: les dones tenen en general contractes amb més parcialitat i més temporalitat i, com més llarga és la vida laboral, més
profunda és la distància entre sexes.
Així doncs, cal un compromís unitari de la
societat i de les administracions, en fets
i no només en fer servir paraules en clau
femenina, per garantir la vida digna de les
dones.
No oblidem les discriminacions per raó
d’orientació sexual, identitat de gènere o
expressió de gènere que comparteixen el
mateix origen que les desigualtats de gènere: el sistema patriarcal. Junts per La
Garriga, apel·la als homes a no ser còmplices d’aquesta xacra. Volem refermar-nos
amb el compromís per “eliminar des de
l’arrel” les violències masclistes i, sobretot, avançar en la construcció d’un model
d’abordatge de les violències sexuals.
Cal que encarem els reptes de futur que hi
ha pendents per tal d’assolir serveis i espais de qualitat, sense fissures, on no hi
tingui cabuda cap mena de violència masclista ni de gènere.
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Jordi Pubill (regidor no adscrit)
Joan Esteban (regidor no adscrit)
Juliet Grau (regidora no adscrit)
Xavier Bernaldo (regidor no adscrit)

Benvingut 2021! La Garriga
t’estava esperant!

Sobre la greu situació
econòmica de l’Ajuntament

Per un any nou d’esperança

Després d’un 2020 molt dur, on la pandèmia
ens ha fet veure la cara més agra de la
vida, on hem perdut molts garriguencs i
garriguenques (amics i amigues, familiars,
coneguts, veïns i veïnes), un 2020 on els
comerços del nostre poble i la restauració
han patit tancaments i on molts d’ells i elles
hores d’ara encara estan pagant els efectes
de la COVID.
Un any on el govern municipal ha passat de
ser d’esquerres a ser un híbrid recolzat en 4
regidors trànsfugues.
Un any on el govern municipal ha passat de
voler-ho fer tot a no fer res.
Un any on a l’oposició no se’ns ha tingut en
compte i fins i tot hem estat “alliçonats” al
propi plenari.
Què esperem del nou any?
En primer lloc i el més important esperem
que la vacuna de la COVID sigui molt
efectiva i poc a poc tornem a la normalitat.
Puguem ocupar les places, els parcs però
també tornar-nos a fer abraçades, petons i
sentir l’escalf de la gent que ens envolta.
Esperem que el govern entengui que no
són 10 els que formen el plenari sinó que
som 17 i per tant els grans temes de La
Garriga, que enguany se’n tractaran uns
quants, siguin consensuats: Contracte de
neteja equipaments municipals, abastament
d’aigua, escola bressol…
Esperem que d’una vegada per totes es miri
cap al comerç local i la restauració: que no
esperem al mes de novembre per aprovar
unes ajudes a corre-cuita i gairebé en temps
de descompte.
Esperem una mà estesa, col·laboració,
diàleg i respecte dins i fora del plenari.
Esperem que la ciutadania se senti reflectida
en la unitat d’aquells i aquelles que tenim
l’honor de representar-los.
Esperem que les ajudes de l’Ajuntament
arribin a tots els indrets on siguin
necessàries.
Nosaltres posarem de la nostra part per tal
que tot això sigui possible. Mai hem deixat
d’aportar i de treballar en aquesta línia, i ara
amb més motiu i ganes de fer-ho. Volem que
ens ajudeu a marcar les vostres prioritats
com a ciutadania i traslladar-les al plenari.
Volem ser la veu del ciutadà de peu, com ho
hem sigut el que portem de legislatura, com
ho hem sigut sempre que ens heu recolzat
per ser a l’Ajuntament.
No defallirem, compteu amb nosaltres per
aconseguir que aquest 2021 sigui un gran
any!

La situació de les finances municipals és
molt preocupant. Hi ha un desequilibri en els
comptes important –estructural li podríem
dir– entre els ingressos i les despeses. En
efecte, l’Ajuntament gasta més del que ingressa. Tot i que el pressupost municipal digui que els ingressos i les despeses són els
mateixos, en realitat no és pas una suma 0
com queda patent a la liquidació del pressupost de cada exercici. La de 2019 ja ens va
mostrar aquest desequilibri i s’espera que la
liquidació del 2020 sigui encara més gran a
causa de la incidència de la COVID-19 sobre les arques municipals.
Davant d’aquest panorama el pressupost
municipal del 2021 –aprovat només pels
membres del Govern Municipal– no ha corregit gens ni mica aquest desequilibri, ans
al contrari, persisteix en el mateix i ho augmentarà com es veurà en el futur. No pot
ser que en plena crisi el pressupost sigui
el més alt de la història de la Garriga amb
gairebé 20 milions d’euros, que no hi hagi
una sola mesura solvent per ajudar el nostre
teixit empresarial en aquest pressupost, ni
plans de contingència, que alguns serveis
bàsics que dona l’Ajuntament no hagin cobert el seu cost en la seva totalitat a l’espera
de suplementar-los vagi vostè a saber de
quina manera i, no menys important, que el
45.57% del pressupost es dediqui a pagar
nòmines. Un ajuntament que dedica aquest
enorme percentatge del seu pressupost a
pagar personal té un problema.
Això fa que obrim el debat on replantejar-nos si cal que l’Ajuntament doni serveis
que no està obligat a donar, com tenir 3 escoles municipals (Música, EMAD, EME) que
ens costen una vegada descomptats els
ingressos per taxes i subvencions d’altres
administracions més d’un milió d’euros; en
detriment d’altres serveis que sí que ha de
donar. Des de Cs no parlem del tancament
de les escoles municipals però si d’un replantejament del model actual que és inviable.
Amb aquest panorama ens trobem amb partits que insisteixen en municipalitzar qualsevol servei susceptible de ser-ho. Cal ser
realista i no enganyar a la ciutadania: amb
el problema dels comptes de l’Ajuntament
actual no es podrà municipalitzar res en
aquesta legislatura. No es pot municipalitzar
la neteja dels locals municipals, la zona blava, el servei d’abastament d’aigua potable o
el servei d’escola bressol Les Caliues perquè no hi ha diners per assumir-ho.
Calen doncs reformes profundes en l’elaboració del pressupost i nosaltres ens oferirem
al Govern per dur-les a terme. Veurem si estan disposats a fer-les.

Tots coincidirem que aquest any 2020 l’hem
d’esborrar de la nostra memòria. S’ha esdevingut una pandèmia que s’ha endut a
milers de persones i que ha malferit severament l’economia, afectant greument molts
sectors productius cabdals per al desenvolupament econòmic del nostre país. Entrem
en un any nou ple d’esperança, malgrat encara les dades actuals no són gens bones,
però la vacuna desenvolupada en temps rècord i la responsabilitat de tots plegats ens
ha de permetre gradualment recuperar la
salut perduda per molts i, així mateix, l’activitat econòmica i el teixit productiu els quals
estan sota mínims en aquests moments.
No podem, però, estar satisfets amb la gestió d’aquest govern. En aquesta carrera de
fons que és la vacunació progressiva de la
ciutadania, s’ha pecat de falta de previsió
i d’una alarmant improvisació que no ens
podem permetre. Com tampoc ens podem
permetre, en la situació que estem patint, la
nefasta gestió de la rave de Llinars posant
en perill la salut i la seguretat dels catalans
i catalanes.
Malgrat tot, hem de ser optimistes i avançar
positivament cap a un nou any que esperem serà, sens dubte, millor que el que ens
ha precedit.
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DEL 2 AL 5 DE GENER
de 10 a 13 h i de 16 a 19 h, a Can
Luna
Viatge màgic cap als Reis
d’Orient
Organitza: Ajuntament de la
Garriga i Comissió de Reis

DIUMENGE 10 DE GENER
a les 11 h, des de Can Raspall
(carrer Banys, 40)
Itinerari guiat: “El Modernisme
de la Burgesia. Arquitectura,
aigües i jardins”
Organitza: Centre de Visitants de
la Garriga

DIUMENGE 3 DE GENER
a les 11 h, a l’església de la Doma
Visita guiada: “La Doma. Tresor
Medieval de la Garriga”
Organitza: Centre de Visitants de
la Garriga

DISSABTE, 9 DE GENER

de 16.30 a 18 h, a Can Luna
Taller de Breack Dance
de 18 a 19.30 h, a Can Luna
Taller d’Art Urbà
de 17 a 18 h, a Can Luna
Taller de DJ
de 18.30 a 19.30 h, a Can Luna
Taller de K-pop
Organitza: Àrea de Joventut
DIMECRES 13 DE GENER
a les 16 h, de forma virtual a
l’enllaç https://meet.google.com/
qxc-dtdi-tkf
Portes obertes virtuals
dels cicles formatius d’Arts
plàstiques i disseny
Organitza: EMAD, Escola
Municipal d’Art i Disseny de la
Garriga

a les 11.30 i a les 18.00 h, al
Teatre de la Garriga-El Patronat
Els Pastorets, de Fem Pastorets
Organitza: Ajuntament de la
Garriga i Fem Pastorets

a les 11 h i a les 12.30 h, al refugi
de l’estació
Visita guiada: “El refugi antiaeri
de l’estació”
Organitza: Centre de Visitants de
la Garriga

DILLUNS 11 DE GENER

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

DIMARTS 12, 19 I 26 DE GENER

de 17 a 20.30 h, a l’EMAD de la
Garriga
Inici curs preparatori part
específica prova d’accés
als cicles formatius d’Arts
plàstiques i disseny de grau
mitjà
Organitza: EMAD, Escola
Municipal d’Art i Disseny de la
Garriga

a les 17 h, de forma virtual a
l’enllaç https://meet.google.com/
nrw-ihzb-kgu
Sessió informativa per a
orientadors acadèmics dels
instituts d’Educació Secundària
dels cicles formatius d’Arts
plàstiques i disseny
Organitza: EMAD, Escola
Municipal d’Art i Disseny de la
Garriga
de 19.30 a 21 h, taller online a
través de la plataforma Zoom
Neuroeducació: Quines eines
tenim per educar i acompanyar
fills i filles a partir del
coneixement del seu cervell?
Inscripcions a inscripcions@c17.
cat, indicant el nom, cognoms,
municipi, correu electrònic i edat
dels fills i filles.
Organitza: Pla de Prevenció de
Drogues i Promoció de la Salut
C17
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DEL 13 AL 15 DE GENER
Inscripcions als cursos de català
del trimestre gener a març 2021
Inscripcions en línia a través de
https://www.cpnl.cat/cursos-decatala/
Organitza: Oficina de Català
DIJOUS 14 DE GENER
de 18 a 19 h, a la Torre del Fanal
Directe sobre l’autoconeixement
professional a Instagram.
Organitza: Àrea de Joventut
DIJOUS 14, 21 I 28 DE GENER
de 17 a 19 h, a la Torre del Fanal
Taller de Beatmaking
Organitza: Àrea de Joventut

a les 20 h, al Teatre de la GarrigaEl Patronat
JALEIU, de Guillem Albà & La
Marabunta Clown/Música
Taller per a nens i nenes
(activitat complementària al
concert)
Amb el preu de l’entrada s’inclou
un taller per a nens i nenes
de 3 a 12 anys relacionat amb
l’espectacle perquè pugueu
gaudir tant els pares i les mares
com els vostres fills i filles.
Inscripcions i informació:
info@teatrelagarriga.cat fins
divendres 4 de desembre
a les 14 h.
Organitza: Teatre de la Garriga-El
Patronat

FINS EL 15 DE GENER
Inscripcions a la Mostra d’Art del
Dia de les Dones
Hi pot participar tothom qui ho
desitgi, a partir de 16 anys amb
qualsevol disciplina artística.
Les persones interessades han
de fer arribar un correu electrònic
a pigualtat@ajlagarriga.cat,
Organitza: Àrea d’Igualtat de
l’Ajuntament de la Garriga i les
i els artistes i altres persones o
entitats que vulguin col·laborar
amb activitats paral·leles a la
Mostra.

a les 19 h,
Ple municipal
Organitza: Ajuntament de la
Garriga
DIJOUS, 28 DE GENER
de 17 a 19 h, a la Torre del Fanal
Dia Mundial de l’Educació
Ambiental
Organitza: Àrea de Joventut
DIVENDRES 29 DE GENER
a les 17 h, al refugi de l’estació
(darrere de l’estació de RENFE)
Portes obertes al Refugi Antiaeri
de l’Estació i Commemoració del
82è Aniversari del Bombardeig.
Organitza: Centre de Visitants de
la Garriga

de 18 a 19.30 h, a la Torre del
Fanal
Taller Autoconeixament
professional. Per a joves de 16 a
25 anys
Organitza: Àrea de Joventut

a les 11 h, al Centre de Visitants
(Carretera Nova, 46)
Taller familiar: “Descobrim el
Modernisme”
Organitza: Centre de Visitants de
la Garriga

de 18 a 19.30 h, Sala de Plens i
enllaç zoom
Xerrada sobre Centenari del
naixement de Conxa Sisquella
i Planas, un reconeixement, a
càrrec de la Fina Bernad. Sessió
de preparació de la mostra d’art.

DIMECRES 27 DE GENER

DIJOUS 21 DE GENER

DIUMENGE 24 DE GENER

DISSABTE 16 DE GENER

15

a les 11.30 h, al Teatre de la
Garriga-El Patronat
La petita Capmany, de Tanaka
teatre
Espectacle de teatre, titelles,
gegants, bestiari i màscares per a
tota la família.
A partir de 6 anys
Organitza: Teatre de la Garriga-El
Patronat

DISSABTE 30 DE GENER
a les 11 h, a la plaça de Santa
Isabel
Itinerari guiat: “Respostes i
memòries del bombardeig”
Inscripció prèvia obligatòria
al 610477823 o a info@
visitalagarriga.cat
Organitza: Centre de Visitants i
Ajuntament de la Garriga
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Francesc Viñas Faura, autor de La Garriga i la literatura

“La Garriga ha estat, des del segle XIX,
un obrador de la creació literària del país”
totalment garriguenca de la Núria
Albó.

Francesc Viñas és l’autor del
llibre La Garriga i la literatura,
un recull que explica la relació
que han tingut 42 escriptors
i escriptores catalans amb la
Garriga. Hi ha treballat més de
10 anys dedicant hores i hores
a consultar textos manuscrits
a la Biblioteca de Catalunya,
a la Biblioteca Núria Albó i
a la Fundació Maurí. Amb el
llibre, tal i com escriu Lluïsa
Julià, Viñas “vol fer conèixer el
patrimoni, fer-lo palpable i viu
per relacionar-s’hi”.
D’on sorgeix la idea de plasmar en
un llibre la història d’autors i autores
relacionades amb la Garriga?
Sorgeix de la meva feina de professor
de literatura. Sabia
que Eugeni
d’Ors havia escrit Oceanografia del
tedi al balneari Blancafort on anys
abans Jacint Verdaguer s’havia trobat
amb Jaume Collell que hi passava
temporades llargues. De jove havia
vist en Josep Carner i la seva senyora
que caminaven pel Passeig en la
seva última estada a Catalunya. Si hi
afegeixes la presència de dramaturgs
com Ignasi Iglesias i Apel·les Mestres
dels anys del Teatre de la Natura ja
tenia un bon planter per anar estirant
del fil. També Carles Sindreu havia
passat els darrers anys de la seva
vida al nostre poble. A més comptava
com a punt de sortida amb l’obra

Quina és la persona de qui li ha
costat més trobar informació? Quin
és el gran o la gran desconeguda?
Els dos grans desconeguts i dels qui
més em va costar trobar informació
són Isabel de Villamartín i Lluís
Bertran Nadal, malgrat ser dos
escriptors que van ser rellevants en
la seva època. Sobretot l’escriptora,
que va guanyar la Flor Natural dels
primers Jocs Florals de Barcelona
de la Renaixença (1859).
I per contra, qui són els més
coneguts? Per què?
Per als garriguencs els més coneguts
són la Núria Albó, en Martí Suñol, en
Lluís Solà, en Rubén Garcia i en Misael
Alerm perquè són fills del nostre
poble o hi viuen des de fa molts anys.
La Narcisa Freixas perquè més enllà
de la seva gran obra pedagògica dona
nom a la plaça del final del Passeig.
Verdaguer, Carner, Pla, Rusiñol, etc.
són els grans clàssics de la literatura
catalana.
Quin paper creu que va jugar
l’estiueig i els balnearis amb la
presència d’autors i autores a la
Garriga?
Sense la indústria balneària ni la
moda de l’estiueig a la Garriga
difícilment hi hagués hagut aquesta
profusió
d’escriptors
lligats al
nostre poble. Si a més s’acompanya
de la proximitat amb Barcelona i
el clima -més sec abans que ara-,
tot plegat explica la predisposició
de molts escriptors de fer estades
o establir la residència permanent
a la Garriga des del segle XIX fins
avui. Helena Vidal, Josep Francesc
Delgado, Hermínia Mas, Miquel-Lluís
Montané són un exemple de com
l’atractiu garriguenc és ben present
encara als nostres dies.
El % de dones és molt baix. Per què
creus que és així?

Si comptem que, el 1898, la gran
escriptora Caterina Albert va haver
de canviar-se el nom pel de Víctor
Català perquè no volia escandalitzar
més els jurats literaris –masculins-,
ja és un exemple clar que la
literatura estava també dominada
pels homes. Aleshores les dones
eren considerades només com a
“àngels de la llar”. Els nous aires de
la República van durar poc però van
ser una bona llavor perquè, malgrat
la dictadura, es continués el camí
iniciat. Així de la generació de la
Núria Albó, l’Helena Vidal o la Mercè
Company arribem a les de l’Hermínia
Mas i l’Anna Ballbona.
Hi ha per exemple la Mercè
Company, autora de les 3 bessones i
que també va crear el personatge del
Mag Garriviu tan present al nostre
Nadal. Creu que el llibre servirà per
visibilitzar el seu treball?
La Mercè Company és una escriptora
molt coneguda i el llibre La Garriga
i la literatura només pot servir per
donar-la a conèixer més. Segurament
per a molts garriguencs serà una
novetat saber que el personatge
nadalenc Mag Garriviu és de la
creadora de les Tres bessones que
viu al nostre poble des de fa més de
vint anys.
Per què creu que és important fer
aquest tipus de llibres? Quin valor
afegit suposa conèixer aquestes
persones i el seu paper en la història
local?
El patrimoni cultural d’un país va
més enllà de l’arquitectura i les arts
plàstiques. La literatura com les arts
escèniques, la música o la fotografia
i les noves arts, etc., són o haurien
de ser importants en la nostra vida.
Aquest llibre deixa constància de
com des del segle XIX un bon nombre
de creadors, des de la paraula, han
tingut la Garriga com a obrador d’una
part de la seva producció literària
on sovint també hi trobem una altra
mirada de nosaltres mateixos.

