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www.lagarriga.cat @ajlagarriga
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Telèfons d’interès

El risc de transformar

Les persones que tenim l’encàrrec de gestionar els recursos 
de tothom hi som per millorar la vida de la gent. Això implica 
pensar en el bé col·lectiu i prendre decisions en aquest sentit. 
Com a republicana, em guia la idea d’assolir la màxima equitat 
entre tota la ciutadania: treballar per la igualtat d’oportunitats. 
Les persones que tenim l’encàrrec de gestionar els recursos de 
tothom també estem sotmesos a l’examen de tots vosaltres 
cada quatre anys, com no pot ser d’altra manera. Per això és 
difícil de creure que prenem decisions per posar-nos alguna 
gent en contra o per fer-li la vida més difícil. Res més lluny de 
la nostra voluntat. En el cas de la recollida porta a porta ens 
ha motivat el bé col·lectiu i hem demanat la col·laboració de 
tothom.

El bé col·lectiu és complir les exigències administratives de 
reducció de residus i de la seva separació; el bé col·lectiu és 
estalviar diners dels contribuents perquè la Garriga no rebi 
sancions per recollir malament les deixalles; el bé col·lectiu és 
reduir l’impacte de l’activitat humana al nostre entorn natural. 

I l’únic que cal com a contrapartida és un canvi d’hàbits.

Això a vegades genera reticències. Només demano a la gent 
una mirada àmplia, per damunt de les inquietuds particulars: 
pensar en la comunitat com ho fem des de l’Ajuntament. De 
fet, és allò que fem cada dia pels nostres estimats; ho fem a 
la feina o al carrer; ho fem quan al veí se li inunda la casa pel 
Glòria; ho fem quan hi ha un virus que corre descontrolat; ho 
fem quan ens indignen els efectes d’una guerra. El món no 
rutllaria sense les petites renúncies que fem cada dia pel bé 
de tothom.

Hi ha dues maneres de gestionar allò públic: la més còmoda és 
no canviar gairebé res i administrar el dia a dia sense ofendre 
ningú. Sembla que és la tendència a moltes democràcies del 
món. L’altra és arriscar-se: transformar el que ens hem trobat 
per millorar el comú de les nostres vides. Personalment em 
trobareu sempre amb els que prenen decisions s’adapten al 
present i al futur.
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Telèfons d’interèsMedi ambient

La Garriga esdevé el municipi més gran de Catalunya que implanta el sistema de 
recollida de residus porta a porta a tota la població. Ens els primers dies de servei, 
s’ha assolit un 70 % de recollida selectiva.

El porta a porta arriba a la Garriga

Aquest divendres 29 d’abril, va entrar en funcionament el nou 
sistema de recollida de residus porta a porta a la Garriga, un 
model que, a banda d’assegurar els índex més alts de reciclat-
ge, permetrà estabilitzar els costos associats a la gestió dels 
residus i, en el futur, implantar taxes justes.

Aquests són els tres grans objectius que busca el nou sistema 
de recollida d’escombraries de la Garriga.

I és que, fins ara, al municipi només es reciclen el 43 % dels 
residus (a Catalunya, la xifra és del 46 %). Amb el sistema porta 
a porta es pot assolir el 85 % de reciclatge, xifra que permetrà 
acomplir l’objectiu del 65 % que marquen les directives euro-
pees per a l’any 2030. Alhora, s’aconsegueix una reducció dels 
residus que es generen (es calcula que els dos primers anys de 
funcionament, es redueixen al voltant del 15 %).

Aquest és un dels objectius que s’assoleix més ràpid. La prova 
és que en els primers dies de posada en marxa del servei, a 
grans trets, s’ha arribat al 70 % de recollida selectiva.

A banda d’això, el porta a porta també aconseguirà una es-
tabilització dels costos de tractament de la fracció resta, que 
s’ha incrementat en un 380 % en 10 anys. L’any 2022, el cànon 
de tractament de residus té un cost de 59,10 € i incinerar-los, 
un cost de 26,50 € per tona. L’any 2024 aquests preus augmen-
taran fins a 71,60 i 35,80 € respectivament. I així any rere any.

“Ens trobem davant d’un sistema nou, que comporta canvis 
i els canvis sempre representen certa dificultat”, apunta la re-
gidora de Medi Ambient, Neus Marrodan, “però apel·lem la 
col·laboració de la ciutadania i demanem a les garriguenques 
i els garriguencs que tinguin paciència, perquè, en poc temps, 
veurem resultats satisfactoris. Estem segurs que tothom s’hi 
acabarà adaptant, ja que estem cercant solucions per a les di-
ficultats que pugui trobar qualsevol persona”.
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Promoció econòmicaMedi ambient 

Encara no tens 
el teu kit 
porta a porta?
Totes aquelles persones que encara no 
hagin pogut recollir el seu kit de cubells 
i bosses, fins al 13 de maig, podran pas-
sar a buscar-lo per Can Luna, de dilluns 
a divendres de 15 a 21 hores. També s’hi 
repartiran targetes per les àrees d’apor-
tació i etiquetes de tèxtil sanitari.

Fins al dia 29 d’abril, en els espais habi-
litats per al repartiment de kits per a la 
ciutadania (Can Luna i la sala d’exposi-
cions Andreu Dameson, a Can Dachs), es 
van repartir el 80% dels cubells i les bos-
ses, superant la xifra habitual del 70 % 
en la posada en marxa d’un servei porta 
a porta. Aquesta dada demostra la bona 
predisposició de la ciutadania a l’hora 
d’iniciar el nou sistema.
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Telèfons d’interèsMedi ambient

Encara no tens 
el teu kit 
porta a porta?

Què portem a la deixalleria?
Les deixalleries (mòbil i fixa) són centres de recepció selectiva dels 
residus especials. A la deixalleria, s’hi poden portar petits aparells 
electrònics, tòners i tintes, productes tòxics de neteja, bombetes, 
roba i sabates, piles, cintes de vídeo i CD, ferralla i fusta de petites 
dimensions, pintures, dissolvents i coles, olis, bateries de cotxe, 
càpsules de cafè, cosmètics caducats i plàstics que no siguin 
envasos, com joguines, etc.

L’Oficina del porta a porta
Des del dia 2 de maig, la sala d’exposicions Andreu Dameson 
acull l’oficina d’atenció del servei porta a porta de la Garriga, 
un espai on la ciutadania i els comerços poden adreçar-se per 
solucionar problemes i fer peticions especials.

Així, tothom qui ho necessiti podrà demanar bosses pels en-
vasos i per la fracció orgànica i etiquetes pel tèxtil sanitari, 
sol·licitar la targeta per utilitzar l’àrea d’emergència o les àrees 
d’aportació o reportar incidències sobre cubells.

L’oficina està oberta els dilluns, els dimecres, els divendres i el 
primer i tercer dissabte del mes, de 10 a 13 hores, i els dimarts 
i els dijous, de 16 a 19 hores.

Qui necessiti demanar informació i aclarir dubtes, ho podrà 
seguir fent a través del telèfon gratuït 900 100 672 i el correu 
residuzero@ajlagarriga.cat. 

Tota la informació a www.residuzero.lagarriga.cat

Properament, la deixalleria mòbil incrementarà 
el seu horari i dies de servei i també s’instal·larà 
en diferents punts de la Garriga.                          

Més informació:
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Promoció econòmicaPromoció econòmicaTurisme

Les flors, la tradició i la cultura popular 
tornaran a sortir al carrer del 16 al 19 de 
juny per celebrar Corpus amb plenitud.

L’Ajuntament i les entitats de cultura 
popular estan treballant conjuntament 
per recuperar la celebració d’abans de 
la pandèmia.

Com a novetat, enguany Corpus 
comença per primer cop amb una 
cercavila el dijous dia 16 de juny, en 
acabar la missa de Corpus. I a la plaça 
de l’Església hi haurà ball de Gegants i 
de Nans, ball de cintes i ball de bastons, 
tot amb música de Grallarriga. El Front 
Diabòlic posarà el punt final al lluïment 
dels grups de cultura popular.

Divendres 17 al vespre, torna la Nit 
dels Aparadors a la zona centre, amb 
botigues obertes, música i activitats 
culturals pels carrers. També es farà el 
concurs d’aparadors. I a les 22 hores, a 
Can Luna, concert d’El Petit de Ca l’Eril.

Dissabte 18 de juny a la tarda, tornarà 
a fer-se la tradicional enramada, hi 
haurà concert del Cor l’Aliança a la 
plaça de l’Església i tot seguit el seguici 

Després de dos anys de restriccions per la pandèmia 
de COVID-19, la festa de Corpus tornarà a omplir la 
Garriga de catifes de flors, de música, de danses i 
de tradició, amb algunes novetats.

infantil, que passarà per la plaça de 
l’Església, els carrers Centre, Calàbria, 
Sant Ramon i Cardedeu, la plaça de les 
Oliveres, Nostra Senyora de la Salut i la 
plaça del Silenci. També hi haurà ball 
de cintes, gegantons, diables i tabalers. 
La plaça del Silenci, a més, acollirà un 
sopar popular i un concert.

Ja diumenge, 19 de juny, les catifes 
ompliran de color els carrers i places de la 

Garriga durant el matí. A la plaça de Can 
Dachs tornaran a aixecar-se els castells.

A la tarda, sardanes, Ball de Corpus 
i processó, que iniciarà el seguici 
popular, amb diables, nans, gegants, 
ball de cintes i de bastons. Tancarà la 
processó el seguici religiós.

Així, és el primer cop que hi haurà 
tres cercaviles (dijous, dissabte i 
diumenge), protagonitzades per tots 
els elements de cultura popular que 
van ser el fil conductor de l’espectacle 
Phantasticum, estrenat l’any passat.

Per acabar i com no pot ser d’altra 
manera, la festa es clourà amb la 
tradicional clavellada.

Trobareu la programació detallada 
detallada a www.visitalagarriga.cat i a 
www.corpuslagarriga.org.

Tornem a celebrar 
Corpus plenament
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Telèfons d’interès

Manuel Joaquim 
Raspall i Mayol, 
l’arquitecte del Vallès

Fill de J. Raspall Mas-
ferrer, un indià que 
va tenir una fàbrica 
de cacau a l’Havana, 
i de Mercè Mayol (fi-
lla de la Garriga), va 
néixer a Barcelona el 
24 de maig del 1877 a 
la plaça del Pi. El seu 
cosí, l’arquitecte Gaie-
tà Buïgas, autor del 
monument a Colom 
de Barcelona i dissen-
yador de la  Font mà-
gica de Montjuïc, entre 
altres, el va influir en 
la decisió d’estudiar 
arquitectura. 

A la carrera va ser 

Del 27 al 29 de maig, la Garriga 
commemora la figura de l’arquitecte 
Manuel Joaquim Raspall en motiu del 
seu naixement (24 de maig de 1877) amb 
un nou esdeveniment: “Llegat Raspall. 
Modernisme del Vallès”.

Durant aquests tres dies, s’han pro-
gramat xerrades i visites guiades per 
conèixer més a fons la vida i obra de 
Raspall, que va deixar la seva petjada 
a nombrosos municipis del Vallès 
(Cardedeu, Granollers, l’Ametlla, Figaró, 
les Franqueses, Caldes...), però signant 
la seva obra més rellevant i singular a 
la Garriga. Entre aquestes activitats, 
destaca la taula rodona que tindrà lloc 
divendres 27 de maig “Més enllà de 
Gaudí”: Arquitectes modernistes de 
segona generació: Raspall, Muncunill, 
Balcells, Martinell” amb professionals 
experts i moderada per Carme Clusellas, 
Directora del Museu d’Art de Girona.

La intenció és que aquest esdeveniment 
se celebri cada any, amb l’objectiu de 
créixer en nombre d’activitats i implicant 
altres municipis de la comarca.

Podeu consultar la programació deta-
llada a l’agenda d’aquest butlletí i a 
www.lagarriga.cat/actualitat/agenda.

Imatge cedida per Albert Benzekry

Commemorem 
Raspall

Parlem de turisme

alumne de Lluís Domènech i Montaner i de Josep Puig i Cadafalch, que el van 
influir en l’estil modernista i l’aplicació de l’artesanat en l’arquitectura.  Interessat 
pel món de les arts, va cultivar la pintura i l’escriptura, escrivint i estrenant diver-
ses obres de teatre, que eren la seva gran passió. 

En l’àmbit de l’arquitectura va ser l’arquitecte municipal de la Garriga, Carde-
deu, l’Ametlla del Vallès, Granollers, la Roca, Caldes de Montbui i Llinars, i és 
el responsable de l’urbanisme i bona part del patrimoni modernista del Vallès 
Oriental. Amb una carrera professional molt prolífica, va construir des de fàbri-
ques o equipaments comercials, a masies i cases d’estiueig, així com diverses 
edificacions per al cinema i el teatre, destacant el Molino de Barcelona, el Teatre 
Principal de Gràcia i l’Aliança del Poble Nou. 

A la Garriga destaquem la planificació urbanística del municipi, l’Illa Raspall i 
més de 200 edificis que van des de del modernisme al noucentisme, fins a arribar 
a un déco incipient, i que formen l’escenari de l’arquitectura d’estiueig. A més, 
Can Mayol (actualment Can Raspall) va ser la primera obra que se li atribueix, fins 
i tot abans d’acabar la carrera d’arquitectura. És prsent també al cementiri de la 
Doma on podem trobar la seva tomba.

En commemoració del naixement de l’arquitecte, els dies 27 a 29 de maig podeu 
acostar-vos a la seva obra i descobrir un arquitecte preocupat per la societat 
del moment, innovador i trencador, capaç d’adaptar-se al ritme frenètic al que 
avançava la cultura, la societat i els gustos d’una època plena de canvis.
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Promoció econòmicaCultura

Malgrat la pluja, Sant Jordi va brillar de nou a la Garriga, amb parades de roses 
i llibres al carrer, i amb activitats culturals i lúdiques per a tota la família, en la 
primera diada sense restriccions des de la pandèmia. Autors i autores de la Garriga 
van signar els seus llibres durant la jornada i Ràdio Silenci va oferir un programa 
especial en directe a peu de carrer. La Biblioteca Núria Albó, a més, va programar 
activitats durant tota la setmana, per celebrar amb tots els públics la diada de Sant 
Jordi i Santa Jordina.

Sant Jordi torna a omplir el carrer 
de roses, llibres i gent
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Telèfons d’interèsCultura

Fa sis anys que el Teatre de la Garriga – El Patronat ofereix 
activitats complementàries per a infants que es desenvolupen 
mentre les persones adultes gaudeixen dels espectacles.

El Patronat permet conciliar 
oci i vida familiar

Conciliar la vida familiar amb 
la feina no és fàcil. Però, sovint, 
tampoc és fàcil poder gaudir 
de determinades ofertes d’oci, 
quan es té canalla petita.

Des del Teatre de la Garriga – 
El Patronat, fa sis anys, es va 
detectar que hi havia un gruix 
de població, d’entre uns 30 
i uns 45 anys, que venia poc 
als espectacles per a persones 
adultes (però sí venia a les pro-
postes familiars).

Així que es va posar fil a l’agulla 
i es va buscar una manera de 
facilitar a aquestes persones 
poder gaudir de l’oferta tea-
tral, alhora que els infants també s’enriqueixen culturalment. 
D’aquí van sorgir les activitats complementàries per a infants 
de 3 a 12 anys que ofereix el teatre mentre tenen lloc els es-
pectacles.

“Es volia fer una activitat amb sentit, que tingués a veure amb 
l’espectacle que es feia i que també fos art, no un servei de 
canguratge”, explica Sílvia Feixas, directora de l’equipament.

Per aconseguir això, a partir de cada espectacle, es munta 
un taller d’art amb total relació amb el mateix i a més, quan 
es tracta d’un concert, s’entra a la sala a escoltar una de les 
cançons del recital.

Les nenes i nens que hi participen fan una peça que cadascú 
s’emporta a casa i una altra per a l’artista, de la qual se’n fa 
lliurament després de l’espectacle. Actrius, actors i cantants 
valoren molt positivament la iniciativa i tenen en gran estima 
els objectes que ha creat la canalla arrel del seu espectacle.

Des de la construcció de mòmies egípcies, amb motiu de la 
representació de l’obra Brots, fins a un cartell representant 
emocions relacionades amb l’espectacle Fam de Clara Peya, 
passant per la creació d’un Pegasus, lligada al concert d’Antò-
nia Font, els infants que passen per l’activitat poden gaudir de 
l’espectacle des d’una altra perspectiva.

Això també fa que, posteriorment, a casa, mares, pares i infants 
comparteixin la seva vivència, amb dues mirades diferents.

Els tallers infantils, que van a càrrec de Fina Tuneu, no només 
han aconseguit tornar aquest públic al teatre, sinó que també 
n’ha atret d’altres poblacions que no compten amb serveis 
com el de la Garriga.
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Les propostes finalistes del Pressupost 
Participatiu 2021-22, un total de 13, van 
ser triades per les persones que van 
participar, el 19 de març, al Taller Top 
10! que va tenir lloc a Can Luna.

Cadascuna de les propostes vàlides 
rebudes durant la primera fase del pro-
cés va ser puntuada pels assistents al 
taller de forma col·lectiva mitjançant 
una dinàmica participativa de caràcter 
grupal (el taller estava obert a tota la 
ciutadania del municipi).

Així, les 13 propostes finalistes són:

Millora de l’accessibilitat a tota 
la zona central del Passeig: sua-
vitzar i fer la vorada accessible al 
final de cada tram de sauló del 
Passeig. COST: 200.000 €

Votació final!

Participacio ciutadana

Millora del Casal de la Gent 
Gran: substitució de la fusteria 
exterior de l’equipament per 
alumini, remodelació de la re-
cepció i instal·lació d’una mar-
quesina a l’entrada. Millores en 
la il·luminació interior. 
COST: 110.000 €

Marquesines a les parades de 
bus que actualment no en te-
nen. COST: 60.000 €

Adquisició, instal·lació i/o reno-
vació de papereres als parcs in-
fantils de la Garriga. COST: 5.000 €

Creació d’espais d’oci i descans 
(a l’aire lliure): instal·lació de 
taules i cadires a l’entorn dels 
equipaments esportius i educa-
tius, i en parcs i zones verdes del 
municipi. COST: 80.000 €

Millora integral de la il·lumina-
ció del c. Calàbria i de la carrete-
ra de Vic (tram entre Santa Dig-
na i el carrer Mercè Rodoreda). 
COST: 50.000 €

Millora del terra del pati de la 
Torre del Fanal: col·locar sauló 
compactat a una part del pati 
de la Torre del Fanal per ampliar 
la confortabilitat i l’accessibilitat 
del mateix.  COST: 10.000 €

Millora de l’enllumenat de 
l’aparcament al voltant del 
camp de futbol (c. Montcau). 
COST: 20.000 €

La Garriga es troba immersa en la fase de votació final del Pressupost 
Participatiu 2021-22, un procés que tindrà lloc entre els dies 9 i 31 de maig, 
pel qual cal triar les propostes que es duran a terme amb els 200.000 euros 
que s’hi destinen a aquest exercici d’inversions.

1
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Participació ciutadana

Rehabilitació integral de la co-
berta i dels baixants pluvials del 
pavelló de Can Violí per tal de 
solucionar les goteres.  
COST: 180.000 €

Il·luminar el parc de cal·listènia 
del c. Vulcà. També s’adquiriran 
i s’instal·laran bancs i taules. 
COST: 15.000 €

Millora de l’accés a les ruïnes de 
Can Terrers: Creació d’un pas 
de vianants, ressalts i un pont 
per a vianants i bicicletes sobre 
el torrent de Malhivern. Millora 
de l’enllumenat i la connexió. 
COST: 190.000 €

Construcció d’un mòdul magat-
zem al Teatre de la Garriga - El 
Patronat que serveixi d’espai a 
les entitats i compa
nyies per deixar i guardar el ma-
terial abans de les funcions. 
COST: 55.000 €

Millora de la connexió del ba-
rri de Querol amb la zona de 
Pinetons mitjançant una nova 
pavimentació i senyalització, i 
creació d’una vorera al lateral 
del riu. També es millorarà la 
il·luminació. COST: 200.000 €

Com votar?
De les 13 propostes finalistes es poden votar com a màxim 3.

Es pot votar online, a través del lloc web 
https://pressupostparticipatiu.lagarriga.cat; 

o dipositant una butlleta a les urnes habilitades per votar
 que es troben a diferents equipaments municipals.

Poden votar totes les persones a partir de 16 anys i que estiguin 
empadronades al municipi.

Tota la informació a www.pressupostparticipatiu.lagarriga.cat

El ple del mes de març va aprovar que el barri del Centre pas-
si a anomenar-se barri de Sant Roc - El Centre. La comissió 
de Nomenclàtor va donar el seu vistiplau al canvi en conside-
rar que es retorna al barri el nom que tradicionalment havia 
tingut. El retorn a aquesta denominació sorgeix d’una petició 
ciutadana, que va arribar a l’Ajuntament en forma d’instàn-
cia, acompanyada de documentació històrica.

El barri Centre passa 
a anomenar-se 
Sant Roc - El Centre

9

10

11

12 13
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Promoció econòmica

La 10a edició de la Fira de la Botifarra, celebrada a la Garriga el primer cap 
de setmana d’abril, va tornar a reunir milers de persones al voltant del producte 
estrella del municipi. Tastos, espai gastronòmic, tallers, activitats familiars, 
música i expositors van fer sortir de nou la gent al carrer per gaudir i posar
en valor els productes de km 0. La Fira de la Botifarra d’enguany va aplegar 
17.000 persones a la Garriga.

Èxit de la Fira de la Botifarra
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Casals d’estiu

Els casals municipals d’estiu apliquen 
la tarifació progressiva
El plenari del mes de febrer va aprovar la tarifació progressiva del Quercus i 
del casal municipal d’estiu, per la qual, el seu preu públic es determinarà 
en funció de la renda i el nombre de persones de cada família, establint-se 
9 trams de pagament.

El casal municipal Quercus torna aquest 
estiu amb dues grans novetats.
La primera és que el preu del casal 
esportiu municipal es fixarà per tarifació 
progressiva, depenent de la renda i del 
nombre de persones de cada família.
Així, els Els preus del Quercus oscil·laran 
entre els 50 i els 250 €, una mesura que, 
segons el regidor d’Hisenda, Lluís Marco, 
busca actualitzar unes “tarifes obsoletes” 
i establir “un preu just segons els ingressos 
de cadascú, sense oblidar, naturalment, 
les famílies amb problemàtiques 
estructurals, que seran tractades com 
s’ha fet sempre des de Serveis Socials i 
amb els ajuts corresponents”.
A més, una altra novetat d’enguany 
és que la canalla del Quercus que ho 
necessiti es pot inscriure al servei de 
menjador del casal de lleure municipal.
El Quercus tindrà lloc del 27 de juny al 
29 de juliol, de 9 a 13 hores, a la zona 
esportiva de Can Noguera. Disposa de 
100 places, destinades a infants nascuts 
des del 2008 fins al 2013.

Del 27 de juny al 29 de juliolDel 27 de juny al 29 de juliol

Horari: de 9 a 13 h
Lloc: zona esportiva de Can Noguera
Edats: nascuts des del 2008 fins al 2013
Número de places: 100
Preinscripcions i inscripcions: consultar bases

Servei de menjador
al Casal de lleure

Preu amb tarifació
progressiva (de 50 a 250€)

2 GRANS
NOVETATS2 GRANS
NOVETATS
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Telèfons d’interèsCasals d’estiu

El Pacte Nacional per la Llengua, a partir de la situació lingüística que estem vivint, pretén renovar els compromisos lingüístics i 
conscienciar les institucions, entitats, empreses i la ciutadania en general de l’impacte que tenen els seus hàbits i actituds respec-
te l’ús del català. És per això que us convida a fer les vostres aportacions al procés participatiu mitjançant propostes col·lectives. 

Qualsevol entitat o grup de persones que vulgui fer-ho pot organitzar sessions de proximitat, per identificar els principals reptes 
que consideri que té el català i proposar solucions. Les propostes es poden fer emplenant un formulari que ofereix la Generalitat 
de Catalunya (pacteperlallengua.gencat.cat). 

SS
ç

Fem-la petar
Pacte Nacional per la Llengua

nyl·l

La fase de recollida de propostes finalitza el 30 de juny, i mentre dura, la Secretaria de Política 
Lingüística anima les entitats de tot el país i a qualsevol grup de persones que hi tingui interès a 
col·laborar-hi per tal que tota la ciutadania pugui fer propostes de millora de l’ús de la llengua.

Casal Municipal d’estiu

Com en el cas del Quercus, enguany, el casal municipal d’estiu i 
de setembre també comptarà amb tarifació progressiva.
Així, les tarifes variaran segons els serveis triats (per exemple, el 
servei per tot el dia durant cinc setmanes podrà anar dels 70 als 
350 €).
El casal de lleure 2022 tindrà lloc del 27 de juny al 29 de juliol, 
a l’Escola Els Pinetons. S’adreça als infants nascuts del 2008 
al 2018 (alumnat de P3 d’Educació Infantil a 2n d’Educació 
Secundària).
El casal de setembre tindrà lloc del 29 d’agost al 2 de setembre 
de 2022 també a Els Pinetons. S’adreça als infants nascuts del 
2008 al 2019 (alumnat de P2 d’Educació Infantil a 2n d’Educació 
Secundària).

En tots dos casos, l’horari serà de 9 a 13 
hores (amb servei d’acollida de 8 a 9 hores) i 
de 15 a 17 hores. El servei de menjador serà 
de 13 a 15 hores.

                                  Tota la informació:

Consulteu el catàleg
d’activitats i 

casals d’estiu

L’Ajuntament ha preparat, un any més, el Catàleg 
d’Activitats i Casals d’Estiu i de Setembre 2022 a la 
Garriga, on hi trobareu tota la informació i dades 
d’interès de casals, campus, estades, tallers, cursos... que 
s’organitzen des de l’àmbit públic i privat a la Garriga.
L’objectiu, un cop més, és que aquest recull de l’oferta 
d’activitats organitzades per les entitats, escoles 
privades, empreses i el mateix Ajuntament, sigui de gran 
utilitat per a les famílies i ajudi a triar el que més s’ajusti 
als interessos i necessitats de cadascuna.

Consulteu el catàleg 
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Joventut

Amb l’objectiu de donar veu als grups novells de la Garriga i 
del Vallès Oriental, l’àrea de Joventut de l’Ajuntament torna a 
organitzar el concurs de grups de música per tocar a la Festa 
Major.
Les fases eliminatòries s’estan duent a terme entre els mesos 
d’abril i maig i la final se celebrarà dissabte 28 de maig a Can 
Luna, en la festa de presentació oficial de l’Espai Jove.
El premi principal consistirà en l’enregistrament, masterització 
i edició d’un EP, de mínim dos temes, a un estudi de gravació 
professional. I també l’oportunitat de poder tocar en un esce-
nari professional, en una cartellera de grups seleccionats per 
la Festa Major de la Garriga, així com la promoció de les peces 
enregistrades a Ràdio Silenci i una entrevista a l’emissora.

Torna el concurs 
de grups de 
música novells
Un any més, l’àrea de Joventut ha 
organitzat el concurs de grups de 
música novells per tocar a la Festa 
Major d’enguany. La final del concurs 
tindrà lloc a la festa de presentació de 
l’Espai Jove, a Can Luna.

Espai Jove: preparats, llestos...
Els motors del nou Espai Jove segueixen en marxa. Durant tot 
el mes de maig està previst que es realitzin trobades amb to-
tes aquelles persones que van participar d’una manera o altra 
en el procés de definició d’usos del servei. I el 28 de maig es 
realitzarà una presentació a la ciutadania del nou Espai jove i 
dels resultats d’aquest procés de participació que ha servit per 
definir els principals serveis que s’hi desenvoluparan. 

I és que el nou Espai Jove vol estar fet a mida segons les ne-
cessitats i inquietuds del jovent. Amb aquesta intenció, es van 
celebrar tres sessions participatives amb grups no formals, 
entitats i personal tècnic municipal, nou sessions amb alum-

nes de 4t d’ESO de l’Institut Blancafort, l’Institut Vil·la Romana 
i l’Escola Sant Lluís Gonçaga, i es va difondre un qüestionari en 
línia adreçat a tot el jovent garriguenc i un qüestionari per al 
personal que treballa en instal·lacions esportives.

De tot aquest treball, han sortit propostes de serveis diversos 
(assessorament laboral, acompanyament emocional, punt de 
trobada per joves o espai de creació artística, entre altres), que 
es recullen al Pla d’Usos de l’Espai Jove.

Es preveu que es puguin obrir els primers serveis (Punt d’infor-
mació i assessorament, assessorament laboral i Servei d’aten-
ció emocional) al mes de setembre.
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Territori

Asfaltatges per millorar la mobilitat
Durant el mes d’abril, s’han dut a terme treballs d’asfaltatge de diversos carrers, 
emmarcats en un projecte global de millora de la mobilitat urbana al municipi.

Si fa un parell de mesos es va començar a 
treballar en la millora de les voreres de diversos 
carrers del municipi, durant el mes d’abril ha 
estat el torn dels asfaltatges.
Al llarg d’un parell de setmanes, s’han asfaltat 
nou carrers del municipi, començant pel carrer 
Cardedeu, que va haver d’estar tallat al trànsit 
mentre van durar les tasques.
A més, es van aprofitar les obres per implantar 
places d’estacionament alternades, com al 
carrer Figueral, una mesura que vol reduir la 
velocitat de circulació dels vehicles per dotar 
aquesta via de més seguretat.
Posteriorment, es van asfaltar els carrers Ma-
duixers i Castanyers, l’avinguda Sant Esteve i 
l’avinguda dels Tremolencs. En aquests casos, 
es va donar pas alternatiu als vehicles, sense 
necessitat de tallar la circulació.
També es va asfaltar l’avinguda Onze de Setembre 
i el carrer Padró. A més, es va fer una actuació de 
millora de la seguretat al carrer Joan Martí, amb 
la construcció de passos elevats. Aquests vials 
també van tenir pas alternatiu de vehicles.
Finalment, passades les vacances de Setmana 
Santa es van tancar els treballs amb l’asfaltatge 
del carrer Figueral, que va quedar tallat al trànsit.
Les obres han tingut un cost de 109.000 euros. 
A finals d’any, es preveu una segona actuació 
similar.
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Salut pública

Recordeu que quan tingueu una urgència podeu:

En cas de trobar-se en situació d’emergència mèdica, fora de 
l’horari habitual del centre d’atenció primària (de 8 a 20 ho-
res), la ciutadania de la Garriga compta amb diverses opcions 
d’actuació.
D’una banda, trucant al 061/Salut Respon, es farà una primera 
valoració i s’indicarà el tractament a seguir, si cal adreçar-se a 
un centre d’urgències o a l’hospital si es tenen mitjans propis, 
o si s’envia un metge a casa per a una atenció domiciliària o 
una ambulància per a fer el trasllat.
Sempre convé, en trucar, tenir la targeta sanitària a mà per-
què el CIP (el número identificatiu de la targeta) és una dada 
important per resoldre la consulta de la millor manera possi-
ble. També es pot facilitar el DNI. Les persones sordes poden 
adreçar-se al servei en llengua de signes mitjançant l’aplicació 
mòbil 061 Salut Respon.
D’altra banda, es pot anar a un centre amb atenció continua-
da (CAP amb atenció continuada o Centre d’Urgències d’Aten-

Què hem de fer quan tenim 
una urgència mèdica?

ció Primària –CUAP-). En el cas de la Garriga, cal anar al CUAP 
Granollers, ubicat a la planta baixa del nou Centre de Salut, al 
carrer Girona.
Finalment, per a les atencions més greus, es pot anar a les ur-
gències dels hospitals.

Què és un CUAP?
Són centres d’urgències d’atenció primària (CUAP).

Obren les 24 hores, cada dia de l’any, tot i que en alguns terri-
toris estan oberts 12 hores.

A la majoria dels CUAP poden fer analítiques i radiografies.

Resolen els problemes de salut urgents de baixa i mitjana 
complexitat.

L’atenció urgent es resol abans als CUAP que a les urgències 
dels hospitals, on sempre tenen preferència els pacients amb 
urgències de risc vital.

NIVELLS D’URGÈNCIA
Taula amb els nivells d’urgència

CODI TIPUS DESCRIPCIÓ

1

2

3

4

5

Reanimació

Emergència

Urgent

Menys urgent

No urgent

Risc vital immediat

Situació d’alt risc

Necessitat de múltiples exploracions i estabilitat fisiològica

Necessitat d’exploració i diagnòstic

Visita que podria realitzar-se amb cita prèvia o bé a urgències del CAP

Els nivells 4 i 5 solen ser problemes de salut que no són una urgència i que poden ser atesos als centres d’atenció primària.
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Salut pública

Nova campanya per tenir un 
poble net d’excrements de gossos
La campanya “No deixis cap rastre” s’adreça a les persones propietàries 
de gossos i vol conscienciar del problema de salubritat provocat per deixar 
els excrements i els orins dels animals a la via pública.

Aquest mes de maig, l’Ajuntament de la 
Garriga engega la campanya de convivència 
ciutadana “No deixis cap rastre. Si tens un gos, 
recull les caques i neteja els pipins”, dirigida a 
les persones propietàries de gossos, sobre el 
problema de salubritat provocat per deixar 
els excrements i els orins d’aquests animals a 
la via pública, parcs, carrers, jardins, façanes, 
mobiliari urbà, etc. 

La finalitat de la campanya és aconseguir tenir 
un poble net d’excrements i lliure de males 
olors i millorar la convivència entre els veïns i 
les veïnes del poble.

Per ajudar a col·laborar en aquesta tasca, l’Ajun-
tament repartirà 900 ampolles reutilitzables 
a totes les persones propietàries de gossos 
que tinguin l’animal correctament censat al 
municipi. La idea és dur-hi una barreja d’aigua 
i vinagre, per abocar-la en el lloc on el gos hagi 
orinat, ja que aquesta barreja ajuda a reduir 
l’impacte corrosiu que generen els orins. 

Ajuda el teu gos a mantenir neta 
la Garriga. Tens responsabilitats:
• Recull sempre els seus excrements i llença’ls 

dins d’una bossa tancada a la paperera. 

• Dilueix els seus pipins per prevenir les ma-
les olors a la via pública amb una barreja de 
2/3 d’aigua i 1/3 de vinagre blanc.

• Evita que el teu gos orini al mobiliari urbà 
i a les façanes dels edificis o comerços, els 
deteriora.
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Promoció econòmica

La millor cara de la Garriga

La Fira de la Botifarra ha estat un esclat de retro-
baments al carrer, amb una desena edició pràc-
ticament normalitzada respecte la pandèmia, 
però amb l’evolució que des de l’equip de go-
vern es vol marcar: una fira agroalimentària amb 
el producte cansalader com a protagonista. Pro-
ducte i comerç de qualitat i de prop. La resposta 
de la gent, malgrat el fred, va ser entusiasta, i per 
primer cop des del 2020 convidàvem gent de fora 
perquè gaudís del poble: entre uns i altres la fira 
va rebre 17.000 visitants.

Orgullosos del poble, i ara ja sense mascareta, 
lluïm la millor cara de la nostra gent. Per Sant 
Jordi el temps no va acompanyar gens, però la 
ciutadania de la Garriga no ha fallat, ha estat una 
nova oportunitat per omplir els carrers de roses, 
llibres, somriures i retrobaments. Tot plegat ens 
predisposa de la millor manera per encarar un 
Corpus molt participat i ben lluminós.

Recuperem el rostre sencer, el de la gent i el del 
poble, també, amb la gran transformació que 
suposa l’inici de la recollida de residus porta a 
porta. El nou model demana un canvi d’hàbits i 
compromís personal, i per això agraïm la col·la-
boració de la ciutadania i també de la gent que 
ha aportat situacions particulars que es poden 
resoldre. Entre totes i tots posem un gra de sorra 
per frenar el canvi climàtic i millorem el paisatge 
del país. Gràcies.

No tot són flors i violes. Quan anem sortint de la 
pandèmia amb cicatrius econòmiques i emocio-
nals, un líder autoritari i els seus acòlits inicien 
una guerra a Europa que ens remet als pitjors 
temps de la història. No coneixem quin abast tin-
drà aquest caprici imperialista, però ja en notem 
alguns efectes, sobretot de caire humanitari.

A la Garriga hem de fer costat a la gent que pa-
teix: d’entrada els que ho han perdut tot. I des-
prés els nostres veïns i veïnes que en patiran 
conseqüències. Un cop més, com a la crisi del 
2008, la guerra de Síria, la pandèmia,... també 
mostrem la cara més bregada en el compromís 
col·lectiu.

web: www.esquerra.cat/lagarriga
twitter: @ercambacord
facebook: ercambacord
instagram: @ercambacord
@: lagarriga@esquerra.cat

web: lagarriga.cup.cat
twitter: @cuplagarriga
facebook: cuplagarriga
instagram: @cup_la_garriga
@:  lagarriga@cup.cat

twitter: @JuntsxLG
facebook: Junts La Garriga
instagram: @juntsxlagarriga

Matar dracs

La Diada de Sant Jordi arriba enguany com una 
promesa normalitat reparada. Per Sant Jordi, un 
dia que mai fa mal temps, ja podem tornar a en-
senyar la cara sense la sensació de jugar-nos la 
salut. Potser la fi de la normativa COVID permetrà 
tornar a plantar cara al feixisme sense por que els 
cossos policíacs multin el personal amb l’excusa 
del virus, mentre el virus neofranquista va fent la 
viu-viu i es va normalitzant.
Sant Jordi és la Festa Major de la llengua i la cultu-
ra catalanes, i arriba enguany constatant retroces-
sos socials, judicials i polítics, sumats a la pressió 
cada vegada més intensa d’un espanyolisme des-
cordat, que sap que C’s se’n va amb la feina feta 
i els consensos estripats, deixant per al català un 
futur de perspectives més magres que fa quinze 
anys. Ara, la constatació d’aquests retrocessos 
s’aparella a l’altra cara de la moneda: si la llengua 
no es lluita – si no es fa viure – sí que ho té pelut. Ni 
les institucions ens poden deixar a la intempèrie, 
ni nosaltres les podem abandonar: sense pressió 
social, tot és foc d’artifici. Fer la llengua útil, exi-
gir-la i denunciar el menyspreu dels drets lingüís-
tics, allà on calgui.
Sant Jordi també arriba amb el món educatiu – de 
nou – enmig de la batalla per la llengua. Però l’es-
cola no pot ni ha de fer-ho tot. I té massa proble-
mes: la prepotència dels gestors de la conselleria 
del ram, després d’un abandonament i menys-
teniment continuat, ha fet esclatar un malestar 
covat durant més d’una dècada. Això sí, passat 
pel sedàs demagògic, se’ns ha presentat com 
una mena d’enrabiada infantil (o «corporativista») 
perquè «els han tocat les vacances». No, mireu, el 
que han tocat és el trastallador que aguantava la 
ràbia: retallades, decret d’inclusió, massificació, 
segregació, desori curricular, deixadesa lingüísti-
ca, interins en frau de llei, mercantilització i la cire-
reta de les decisions preses per dret de conquesta 
(neoliberal).
Sant Jordi arriba amb molts dracs per vèncer. Con-
vé esmolar les llances!

Porta a porta sí, però no així 

Els canvis que viu el nostre poble demanen 
d’un govern eficient i capaç d’estar a l’alçada 
dels ciutadans i ciutadanes de la Garriga. 
Malauradament, el govern encapçalat per ERC 
i trànsfugues, no han estat a l’alçada de les 
reclamacions dels garriguencs i garriguenques.
El nou model de recollida Porta a Porta suposa 
pel nostre poble un canvi transcendental en la 
recollida selectiva de residus. Europa ens exigeix 
fer-hi front abans del 2030 i per nosaltres és 
imprescindible que ens hi posem quan abans 
millor. No hi ha discussió en això. Fins i tot, aquells 
que avui es manifesten en contra del PaP, no 
discuteixen la implantació de la recollida selectiva 
de residus que generem. 
Tanmateix, aquest canvi que ens afecta a 
tots i a totes les llars, requereix una transició 
amable, acompanyada de molta pedagogia, 
campanyes informatives en temps, forma i lloc 
i un acompanyament, especialment davant la 
resistència al canvi i els dubtes que es generen.
Ens posicionem a favor de les polítiques actives 
per la sostenibilitat i el reciclatge, necessàries per 
contribuir des de la Garriga a la lluita contra el 
canvi climàtic. Però la gestió en la implantació del 
model depèn de l’actual govern municipal i han 
seguit les passes del què ja ha passat al llarg de 
tota la legislatura: no escoltar a la ciutadania, no 
escoltar als grups de la oposició. 
Davant una resposta tan gran de la ciutadania, 
cal que el govern municipal sigui sensible a les 
demandes ciutadanes, cal que s’assegui a escoltar 
i dialogar, cal acompanyar-los i cal pensar si no val 
la pena fer les coses diferents. Per això:

• Demanem que s’ajorni la seva 
implementació i que es faci una campanya 
de comunicació àmplia, eficient i a tots els 
barris.
• Nosaltres, com hem demostrat en el passat, 
apostem per una gestió seriosa, eficaç i al 
costat dels ciutadans.
• Demanem que s’inverteixi a millorar els 
canals d’atenció al ciutadà.

Volem que la recollida selectiva de residus sigui un 
èxit i per tant, ens cal una gestió responsable i la 
complicitat i el suport de tota la ciutadania.
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twitter: @100x100LG
facebook: 100x100LG
instagram: @100x100lg
ESPAI CEDIT A L’ASSOCIACIÓ 
100% LA GARRIGA

web: lagarriga.socialistes.cat
twitter: @PSClaGarriga
facebook: partit.delssocialisteslagarriga
instagram: @psclagarriga
@: lagarriga@socialistes.cat

web: lagarriga.ciudadanos-cs.org
twitter: @Cs_LaGarriga
facebook: CiutadansLaGarriga
instagram: @cs_lagarriga
@: lagarriga@ciudadanos-cs.org

Cs no se baja del barco del puerta 
a puerta por interés electoralista

 
En política, como en la vida, uno tiene que ser 
responsable de sus actos y no desdecirse de ellos 
por puro interés partidista. Nosotros no nos vamos 
a bajar del barco del puerta a puerta como están 
haciendo algunos grupos políticos de la oposición 
o incluso lo más grave, personas cercanas a 
parte del gobierno municipal, por burdo interés 
electoral de cara a las elecciones municipales del 
año próximo. No lo haremos porque en el fondo 
de la cuestión, la aplicación del modelo puerta a 
puerta, siempre hemos estado de acuerdo (todos 
los partidos políticos, todos). Y aun sabiendo que 
la forma en que se está haciendo la campaña 
informativa sobre la implementación era muy 
mejorable (así lo veníamos advirtiendo hace 
meses al gobierno, al cual pedimos que empezara 
la campaña informativa con bastante tiempo de 
antelación y que incluso se aplicara una prueba 
piloto en alguna zona de La Garriga antes de 
generalizarlo a todo el municipio para poder 
extraer conclusiones que ayudaran a que en el 
momento de la aplicación a todo el municipio, 
hubiéramos depurado fallos), aun sabiendo 
que las primeras semanas van a ser muy duras, 
nosotros estamos convencidos que es el modelo 
de recogida de residuos que necesitamos.
Estamos convencidos ya no por un tema 
medioambiental, que también, sino por un tema 
económico. En efecto, lo que estamos haciendo 
en cierto modo es adaptarnos, por un lado, a la 
normativa europea que nos obliga para el 2030 
a reciclar el 60 % de nuestros residuos, y por el 
otro, a la normativa catalana que penaliza cada 
año más a los ayuntamientos toda la fracción 
no reciclada. Números: de los 19 € tonelada que 
costaba en 2015 pasamos a 71 € en 2024 o los 
actuales 59 € para 2022. Si lanzamos algo más de 
2500 toneladas no recicladas anuales verán que 
el coste para nuestro ayuntamiento se dispara y 
eso se acabará viendo repercutido en la tasa que 
pagamos anualmente para la recogida de residuos 
la cual iría en aumento. Nos atrevemos a vaticinar 
que, de no cambiar el modelo y persistir los bajos 
índices de reciclaje estuviéramos pagando en 
algunos casos más de tasa que de IBI en 6-8 años.
Desde el respeto a los vecinos que se oponen al 
cambio de modelo, nosotros les decimos que es 
inevitable, que estamos de acuerdo en que se 
podía haber informado mejor pero que acabará 
siendo un éxito.

Quo Vadis dels Pressupostos 
Participatius?

Ens els últims dies hem pogut veure per les xarxes 
socials reivindicacions  respecte a dues inversions 
previstes des de fa molt temps als pressupostos 
participatius del nostre municipi.
Si es que ens revisem la pàgina web dels pres-
supostos participatius, ens remuntem als 
pressupostos de 2017 per haver garantit el 100% 
de les inversions proposades per la ciutadania. 
Que sentit té demanar participació si no som 
capaços d’executar-ho en temps i forma? I no ens 
serveix l’argument de la lentitud de l’administració, 
ja que tenim clars exemples d’altres municipis on 
anualment s’executen pressupostos participatius.
Perquè no hem tornat a preguntar a la població si 
volien mantenir o no la inversió del WC a la plaça 
del silenci quan aquesta inversió passa de 10.000 
a 50.000€? potser la població hagués desistit 
d’aquesta petició veient el preu final de l’obra.
Perquè  a dia d’avui encara no hem executat l’obra 
del Parc dels Pinetons? No estarem esperar a 
inaugurar-ho uns mesos abans de les eleccions 
no? Si es així podeu estar tranquils, el nostre grup 
ja recordarà que portem 3 anys ham aquesta 
proposta aprovada i sense la seva execució.
Nosaltres en el nostre programa electoral par-
làvem de pressupostos participatius en dos sentits: 
El primer consideràvem necessari augmentar la 
partida a 250.000€ per tal de que la ciutadania 
pugui decidir encara més sobre les nostres 
inversions i per altra banda millorar i facilitar els 
tràmits dels pressupostos participatius ( com ja ho 
han fet altres ajuntaments ) per tal d’aconseguir 
executar les propostes ciutadanes de la forma més 
possible.
El ple té un mandat decidit i tant govern com 
oposició hem de fer per executar-ho. Nosaltres 
estem en aquest camí i per això reclamen agilitat, 
esperem que l’equip de govern deixi de mirar cap a 
una altre banda i comencem a fer les coses millors, 
la credibilitat dels pressupostos participatiu par-
teixen principalment de la credibilitat que els 
polítics li donem. Seguirem defensant les vostre 
peticions als pressupostos participatius!

Continuarem fent propostes per 
sumar i fer que entre tots i totes 
sigui un èxit
Des de 100% la Garriga aprofitem aquest espai cedit pels 
4 regidors no adscrits per explicar-vos: 
1- L’associació 100% la Garriga no és cap partit polític 
ni pretén ser-ho. 
2- L’objectiu de l’associació, com a moviment veïnal, és la 
de presentar-se a les pròximes eleccions municipals en 
forma d’agrupació electoral, lluny de partits polítics 
i oberta a tota la ciutadania de la Garriga. 
3- Formar part de l’associació no suposarà cap premi 
en forma de càrrecs i sous a cap organisme supra-
municipal, el nostre àmbit d’actuació és només la Ga-
rriga i tots i totes els qui la componem tenim les nostres 
feines personals i no pretenem viure de la política ni 
fer-ne més enllà del nostre poble.  
4- Els 4 regidors no adscrits, marxen d’un partit polític 
per discrepàncies amb la  forma de fer i de ser, i formen 
part del consistori de l’Ajuntament de la Garriga, complint 
el mandat del programa que van aprovar . No son repre-
sentants de cap partit polític ni associació, tot i ser 
membres de 100% la Garriga. 
5- 100% la Garriga actua de forma independent se-
gons els criteris de la Junta Directiva de 21 mem-
bres. L’associació aposta per que el canvi de model de 
recollida d’escombraries  sigui un èxit. Fa setmanes que 
ha fet propostes i reunions, treballades amb experts en 
l’àmbit,  per poder aportar millores a la gestió del model. 
Qui les vulgui conèixer en detall, només cal que ens con-
tacti. 
6- No utilitzarem les xarxes socials per a fer demagògia, 
ni atiarem l’odi cap als nostres representants polítics 
per anar a buscar vots. El nostre objectiu és un altre, 
ben allunyat de fer partidisme d’escombraries, desmar-
cant-nos totalment de la manera de fer d’alguns 
partits polítics, posant-nos al servei de tota la ciu-
tadania per escoltar-los i treballar per a solucionar 
qualsevol preocupació que tinguin.
7- No aprofitarem cap moment delicat pel nostre 
poble per fer campanyes de comunicació electora-
listes, que veiem com a una estratègia política nefasta 
provocant  més rebuig de la ciutadania cap als partits. 
Considerem que aquesta manera d’actuar defuig de la 
responsabilitat que tenim tots els que estimem la Garriga 
a millorar el nostre entorn i el dels nostres veïns i veïnes. 
Informem a la ciutadania que seguirem fent reunions 
amb l’Equip de Govern per, d’una forma positiva, trobar 
les solucions i aportar les propostes necessàries, fent un 
seguiment de la implementació del nou model, escoltant 
veïns i veïnes i aconseguir així que la gran majoria se senti 
interpel·lada a un canvi que beneficia el bé comú. Treba-
llar per salvar el planeta i garantir el futur de les properes 
generacions no pot ser mai moneda de canvi per a l’inci-
visme, l’insult ni l’odi.
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 DEL 7 AL 15 DE MAIG
Festival de Jazz de la Garriga
Programació detallada a www.lagarriga.cat
Organitza: Amics del Jazz i Ajuntament de la Garriga

 DISSABTE 7 DE MAIG
12 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora del conte: Contes tradicionals catalans, a càrrec de la Cia 
Jomeloguisojomelo
Organitza: Biblioteca Núria Albó

17 h, a les pistes d’atletisme de Can Terrers
Duatló familiar
Organitza: Club Atletisme les Tortugues 

17 h, al Centre de Visitants
TALLER: Parlem de meteorologia: Mirant el cel. A càrrec de Martí 
Oliveras (meteoròleg de RAC1, RAC105 i Ràdio Silenci)
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i al telèfon 
610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

 DIUMENGE 8 DE MAIG
7 h, des de l’aparcament de La Sínia (sortida en autocar)
Etapa 1 - Camí dels Bons Homes: de Berga a Peguera - 15,3 Km
Organitza: Centre Excursionista Garriguenc - Secció muntanya

11 h, a l’església de la Doma
VISITA GUIADA: La Doma. Tresor medieval de la Garriga 
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i al telèfon 
610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

 DILLUNS 9 DE MAIG
19 h, a la Biblioteca Núria Albó
Llegim el teatre - club de lectura: “El pes d’un cos”, de Victòria 
Szpunberg
Organitza: Biblioteca Núria Albó

 DIMECRES 11 DE MAIG
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h, a Can Luna
Jornada de donació de sang
Cal demanar cita prèvia a donarsang.gencat.cat. Cal portar document 
identificatiu oficial i no venir en dejú.
Organitza: Banc de sang i teixits

De 19 a 20 h, a la Biblioteca Núria Albó (2a planta)
Inauguració de la Mostra del Taller d’Infants de l’EMAD
La mostra es podrà visitar de l’11 al 21 de maig.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

 DIJOUS 12 DE MAIG
18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Story time: Hora del conte en anglès! The Princess and the Pea, 
Organitza: Biblioteca Núria Albó

19 h, a la Biblioteca Núria Albó
TALK: Keep calm and carry on
Organitza: Biblioteca Núria Albó

AGENDA 
Maig-Juny

Agenda

 DIVENDRES 13 DE MAIG
19.30 h, al Cinema Alhambra
Corbacho. Ante todo mucha calma
Organitza: Cinema Alhambra

 DISSABTE 14 DE MAIG
11 h, al Refugi de l’estació (darrere estació RENFE)
VISITA GUIADA: El refugi antiaeri de l’estació 
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i al telèfon 
610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

 DIUMENGE 15 DE MAIG
11 h, a Can Raspall (carrer Banys, 40)
ITINERARI GUIAT: El modernisme de la burgesia 
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i al telèfon 
610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

17.30 h, al Teatre de la Garriga – El Patronat
Prometeu. Projecte Olympus Kids. Espectacle per a infants de 7 a 11 
anys sense acompanyants.
Organitza: Teatre de la Garriga – El Patronat

18 h, al Cinema Alhambra
Projecció de Downton Abbey: una nueva era, ambientada amb 
vestits d’època de l’Associació la Garriga modernista
Organitza: Cinema Alhambra

 DIMECRES 18 DE MAIG
19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Club de novel·la: Cicle “Literatura catalana actual: noves visions”. 
Llegirem Permagel, d’Eva Baltasar.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

19.30 h, a la Biblioteca Núria Albó
Presentació del llibre “La otra cara de la ambulancia”
A càrrec de Jordi Catalan, coordinador del llibre. Els beneficis de les 
vendes d’aquest llibre es destinaran a la Unitat Funcional d’Abusos al 
Menor (UFAM) de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

 DISSABTE 21 DE MAIG
11 h, a la Biblioteca Núria Albó
Hora menuda: “Més que contes!”.  A càrrec d’Un conte al sac.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

 DISSABTE 21 i DIUMENGE 22 DE MAIG
FESTA DEL BARRI DE SANTA RITA
DISSABTE 21: 
de 17 a 20 h, al C. Banys (davant del Pou Calent) 
Xocolatada i inflables per la canalla
18.30 h, a la placeta Santa Isabel
Concert dels Imbècils i Germans Aspa
21 h, a la placeta Santa Isabel
Sopar de germanor
22.30 h, a la placeta Santa Isabel
Ball amb el grup Els Imbècils
DIUMENGE 22:
Al matí, a la missa de l’Església parroquial
Lliurament de rams de flors



El
 G

ar
ri

c 
 I  

 m
ai

g 
- j

un
y 

 2
02

2 
 I  

nú
m

. 2
03

23

Telèfons d’interès

10 h, a la plaça de Can Dachs
Trobada Gegantera i XXXI Cercavila de Gegants de la Garriga
Plantada de gegants a Can Dachs
11.30 h, Cercavila de Gegants amb les colles convidades
13 h, Final de la cercavila i balls a la plaça de l’Església
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de la Garriga

11 h, a Can Raspall (carrer Banys, 40)
ITINERARI GUIAT: El modernisme popular 
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i al telèfon 
610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

 DE DIVENDRES 17 A 
 DIUMENGE 19 DE JUNY
Festa de Corpus
Programació detallada 
a www.lagarriga.cat i 
a www.corpuslagarriga.org
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DIVENDRES 17 DE JUNY
20 h
8a Nit dels Aparadors i 36è Concurs d’Aparadors 
Organitza : ASIC- Som La Garriga

20 h, al Passeig, a l’alçada de l’Hotel Balneari Blancafort
Sopar solidari a favor dels represaliats
Organitza: Associació Cultural ÀGORA de la Garriga, ANC i OMNIUM

 DISSABTE 18 DE JUNY
19 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Teatre: “La segona oportunitat”
A càrrec de Toc Toc Teatre Laurona. Acte benèfic en favor de l’Associació 
El Far.
Organitza: Toc Toc Teatre Laurona i Associació El Far

 DIMARTS 21 DE JUNY
18.30 h, al Teatre de la Garriga - El Patronat
Conferència: Per què cal anar al teatre?
a càrrec de Joan Lluis Bozzo, director i actor de teatre.
Organitza: AUA de la FUMH

 DIJOUS 23 DE JUNY
al vespre, a la plaça de l’Església
Rebuda de la Flama del Canigó

 DIUMENGE 26 DE JUNY
6.30 h, des de l’estació de tren
Etapa 13 - GR2: d’Aiguafreda a la Garriga 
Organitza: Centre Excursionista Garriguenc - Secció Som-hi som-hi/ 
Senders

 DIMECRES 29 DE JUNY
19 h, a la sala polivalent de Can Luna
Ple Municipal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 
Aquest és només el recull d’algunes de 

les activitats que es fan a la Garriga. 
Consulteu tota la programació cultural i lúdica 

al web municipal www.lagarriga.cat

Agenda

 DIMECRES 25 DE MAIG
18 h, a la Biblioteca Núria Albó
Club de lectura per a joves. Llegirem No està escrit a les estrelles, de 
John Green.
Cal inscripció prèvia a la biblioteca.
Organitza: Biblioteca Núria Albó

19 h, a la sala polivalent de Can Luna
Ple Municipal
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DIVENDRES 27 DE MAIG
19 h, a la Casa de les Òlibes (c. Ametlla 20)
TAULA RODONA A càrrec de la historiadora Carme Clusellas, 
sobre l’arquitecte Joaquim M. Raspall, i altres arquitectes com 
Balcells, Moncunill o Cesar Martinell. (Actes de commemoració de 
l’arquitecte Raspall)
Organitza: Ajuntament de la Garriga

 DISSABTE 28 DE MAIG
11 h, des de Can Raspall (carrer Banys,40)
ITINERARI GUIAT: Llegat Raspall (Actes de commemoració de 
l’arquitecte Raspall) 
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i al telèfon 
610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

17, 18 i 19 h, a Can Raspall (carrer Banys,40)
MICROESCENES TEATRALITZADES: L’arquitecte Raspall (Actes de 
commemoració de l’arquitecte Raspall)
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i al telèfon 
610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

Hora a determinar, a Can Luna
Final del concurs de grups de música novells i festa de presentació 
de l’Espai Jove
Organitza: Ajuntament de la Garriga i Espai Jove

 DIUMENGE 29 DE MAIG
7 h, des de l’aparcament de La Sínia (sortida en autocar)
Etapa 12 - GR2: de Seva a Aiguafreda
Organitza : CEG - Secció Som-hi som-hi/Senders

11 h, des de Can Raspall (carrer Banys,40)
ITINERARI GUIAT: Llegat Raspall (Actes commemoració arquitecte 
Manuel Raspall)
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i al telèfon 
610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

 DIUMENGE 5 DE JUNY
11 h, a l’Església de la Doma
ACTIVITAT DETECTIVESCA: Desperta Holmes! El cas de la Doma… 
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i al telèfon 
610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

 DISSABTE 11 DE JUNY
11 h, al Refugi de l’estació (darrere estació RENFE)
VISITA GUIADA: El refugi antiaeri de l’estació 
Per informació, preu i inscripcions: info@visitalagarriga.cat i al telèfon 
610 477 823
Organitza: Centre de Visitants

 DIUMENGE 12 DE JUNY
6 h, des de l’aparcament de La Sínia (sortida en autocar)
Etapa 2 - Camí dels Bons Homes: de Peguera a Gòsol - 19 Km
Organitza: Centre Excursionista Garriguenc - Secció muntanya
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Promoció econòmicaRamon Ferrandis i Noguera, fotoperiodista

Ramon Ferrandis i Noguera va néixer a la Garriga “a mitjan segle passat”. Va rebre 
formació a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, l’Escola Superior d’Imatge 
i Disseny i la facultat de Ciències Empresarials de Barcelona. S’ha dedicat durant 
més de 40 anys a documentar l’actualitat a la comarca del Vallès Oriental. De 1989 
fins a 2018 va ser cap de Fotografia d’El 9 Nou del Vallès Oriental. Des de l’any 2008, 
forma part de l’associació La Garriga Secreta, que acaba d’editar el llibre La Garriga 
en temps de COVID. De l’alarma a la vacuna, un recull fotogràfic del seu treball de 
documentació de la pandèmia al municipi.

Què et va moure a sortir a fotografiar 
la pandèmia?
Quan van començar a arribar noticies 
del que s’acostava i vaig veure les prime-
res conseqüències del virus, ho vaig tenir 
clar: havia de documentar-ho. En aquells 
moments ja no treballava i podia organit-
zar-me com volgués. Després de 40 anys 
documentant per altres ara ho feia per 
mi, per a què la Garriga tingués una bona 
documentació fotogràfica de tot el que 
començava a passar. Sempre dic que està 
molt bé recuperar la memòria històrica de 
tot, però encara és més important fixar i 
documentar el present, i més barat.

Quin període de temps recull el llibre?
La primera fotografia la disparo el diumen-

Quan vaig veure les primeres conseqüències del 
virus, ho vaig tenir clar: havia de documentar-ho

ge 8 de març de 2020, l’últim dia de la Fira de la Botifarra, quan 
a la recepció de l’Asil Hospital van posar un rètol recomanant a 
les persones que hi entraven que es desinfectessin les mans amb 
gel hidroalcohòlic. Durant els mesos de març i abril és quan pas-
sen les coses més inversemblants i més estranyes pel que fa a la 
normalitat a què estàvem acostumats. És l’època en què disparo 
més. Després he anat documentant tot el que ha anat passant 
amb més o menys normalitat. Podem dir que la feina l’acabo 
quan arriben les primeres vacunes a l’Asil Hospital, les eleccions 
del 14-F i quan es posen les primeres dosis a les Franqueses a la 
població en general. I l’últim va ser aquest 20 de març en l’acte 
d’homenatge a les víctimes de la COVID-19 i d’agraïment als 
col·lectius que han lluitat per vèncer-la, que es va fer a can Luna.

Quantes fotografies vas arribar a fer i quantes apareixen 
en el llibre?
He disparat prop de 50.000 fotografies. I en el llibre en surten 
publicades 431, un 0’86%.

Com les has triat?
Com he pogut i dedicant-hi moltes hores. Primer vaig fer una 

selecció d’unes 4.000 i després amb els 
companys de l’equip d’edició de La Ga-
rriga Secreta, Jordi Llimargas, Pep Mas i 
Manel Vilar, anàvem descartant en funció 
de la maqueta que ha fet l’Stefano Puddu 
i de les pàgines del llibre que dedicàvem 
a cada tema fins arribar a les 431.

Quina és la imatge més curiosa i la 
més punyent que has fotografiat?
De fotos curioses n’hi ha moltes, des dels 
cartells que hi havia a les botigues, la so-
litud dels carrers buits... I de les més pun-
yents, sens dubte, va ser l’enterrament 
d’en Salvador Solà al cementiri de la 
Doma. Va ser un dia rúfol, d’hora al matí, 
amb només dos familiars (el seu germà i 
un dels seus nebots), dos treballadors de 

la funerària, en Joan Giralt, que ho gravava en vídeo, i jo que 
feia fotografies. Va ser molt trist. En condicions normals, l’ente-
rrament d’en Salvador Solà hagués aplegat molta gent per aco-
miadar-lo.

Què t’ha faltat fotografiar?
Segurament moltes coses. M’hagués agradat poder documen-
tar l’esforç de totes les persones que treballaven a l’Asil Hospital 
i com els va canviar la vida a les persones residents. 

Les condicions en què treballaven al CAP. M’hagués agradat 
entrar a cases particulars per veure com s’adaptaven a la nova 
situació. Documentar la feina de la gran quantitat de voluntaris 
que feien tasques des de casa... Em costa, però entenc la por de 
moltes persones o dels centres sanitaris de trencar la bombolla 
familiar o laboral deixant entrar algú de fora. 

En aquells moments ningú sabia com s’encomanava el virus, no 
hi havia cap tractament per la gent que emmalaltia, les UCI dels 
hospitals estaven col·lapsades, faltava material de tota mena, 
cada dia es moria gent arreu i tothom tenia molta por.

Fo
to

gr
afi

a:
 M

iq
ue

l A
nd

re
u


