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El Consistori

La feina, bon indicador

Els grups municipals parlem poc de les xifres de 
l’atur. La raó és que l’evolució d’aquesta dada 
tan important no depèn, en gran part, de l’acció 
de govern de l’ajuntament, sinó de les dinàmi-
ques del món privat i de polítiques aplicades, 
bàsicament, des d’instàncies administratives 
superiors.
Però els nivells d’ocupació en un municipi afec-
ten la qualitat de vida del poble i, en el cas de 
ser negatives, sí que demanen més intervenció 
dels sistemes de cooperació a nivell municipal. 
Per això ens alegrem que de forma continua-
da les dades d’ocupació a la Garriga tenen una 
evolució molt positiva: entre el maig del 2021 i 
el 2022 hi ha 147 persones més que tenen feina, 
i respecte el mes anterior, que ja va donar molt 
bones xifres, hi ha 22 persones més amb contrac-
te. A nivell històric, hem assolit baixar de les 500 
persones que busquen feina, després de 14 anys!
Podem dir que aquests indicadors estan en sin-
tonia amb la tendència a tot el país, però per 
exemple a municipis veïns com les Franqueses, 
Figaró o Cànoves i Samalús, la xifra interanual és 
negativa. I com a comentari general, reiterem la 
crítica a la baixa qualitat de molts contractes, es-
pecialment entre els joves i les dones.
Dit això, aprofitem aquestes línies per posar en 
valor la tasca coordinada que es fa a nivell muni-
cipal a través de les àrees de Promoció Econòmi-
ca, Educació, el Servei Local d’Ocupació (SLO), i 
també des de Joventut. L’ajuntament de la Garri-
ga treballa per col·laborar amb els bons resultats 
en el terreny laboral: s’ha intensificat el contacte 
entre empreses del poble amb el SLO, alhora 
que també es fa una tasca ingent per adequar la 
formació professional a les demandes de feina: 
s’ha reordenat l’oferta formativa per a persones 
adultes, de manera que la Garriga comptarà ben 
aviat amb un centre oficial de graduació per a 
adults i també amb un centre de Formació Pro-
fessional que s’ubicarà a Can Raspall, espai re-
cuperat per a la formació de tots els ciutadans 
de la Garriga. 
Tot plegat són grans de sorra que des de la pers-
pectiva republicana posem perquè quan bufen 
bons vents, a la Garriga tothom tingui veles per 
avançar. Estem convençuts que aquests resul-
tats són el que més ens aproximen a la qualitat 
de vida que desitgem pel poble i la seva gent.

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

El dia de la marmota: la Festa 
Major, una altra oportunitat 
perduda...
Fa 25 anys que s’ha impulsat un model de “con-
sum” cultural basat en els macro festivals. Un 
model de cultura fast food que genera macro es-
deveniments que produeixen escletxa cultural i fan 
servir grans marques publicitàries que blanquegen 
la seva imatge. Festivals que generen precarietat, 
que són un despropòsit ambiental i contribueixen 
a un model de turisme gentrificador que repro-
dueix la lògica desarrelada i extractivista del turis-
me de Barcelona.
Aquest model és el que més s’ha impulsat des de 
les administracions i les festes majors l’han agafat 
com a referència. Fa massa temps que defugim 
l’oportunitat de repensar-les. Tenim l’opció d’optar 
pel petit format, la gestió comunitària, la descen-
tralització i, així, superar el model del macrofesti-
val associat a la gentrificació i a la #MarcaBCN.
A la Garriga hem perdut la tercera oportunitat del 
mandat per repensar el model de festa major. El 
primer any, el projecte fallit  del govern de crear 
una coordinadora popular de festa major es va 
frenar fruit de la manca de planificació i de l’acom-
panyament necessari. El segon any, la pandèmia 
va truncar qualsevol possibilitat de canvi però, a 
més, el govern va optar per les pitjors lectures de 
les recomanacions del Procicat, en un moment en 
el què l’administració tenia el deure d’oferir cultura 
segura en un context de fort aïllament social.
L’any passat el govern va rectificar en positiu i va 
oferir una programació descentralitzada de petit 
format on l’aspecte a millorar va ser l’encaix de les 
entitats de cultura popular.
Aquest any hi havia la possibilitat de recollir el fil 
dels canvis positius endegats l’edició passada, 
corregir l’encaix del teixit associatiu i situar-ho en 
un context post pandèmic. No obstant això, el go-
vern ha optat per un model caduc, el de “l’espai la 
Doma”. Es podria optar per nous models de petit 
format en l’espai públic, treballar en veritables al-
ternatives descentralitzades i des d’una lògica de 
programació inclusiva i intergeneracional, però 
s’ha optat, altre cop, per la via fàcil i la improvisa-
ció.

Recuperem les festes

Després de dos anys sense gaudir-ne plenament, 
ara sí, hem recuperat Corpus. La festa de referència 
de la Garriga representa l’acte de cultura local 
més rellevant del municipi i una bona oportunitat 
per projectar el turisme de proximitat. Una de 
les festes tradicionals que ens permet retrobar-
nos a les places i carrers, amb una participació 
de tots els garriguencs i garriguenques. I també 
resulta una oportunitat per les nostres floristeries, 
restauradors i comerços per mostrar el nostre 
dinamisme i implicació amb el poble.

El Corpus d’enguany, a més, ha tingut també una 
rellevància addicional després de dos anys de no 
haver fet una festa amb tota la brillantor habitual. 
Ha estat una gran ocasió per tornar la festa al 
carrer i participar col·lectivament a la nostra 
festa. Gràcies a tots i totes per fer-ho possible, 
especialment a l’associació de Corpus i totes les 
entitats que hi han participat!

Properament, tindrem la ocasió de gaudir 
plenament de la nostra festa major i gaudir de les 
activitats, la Ruta de Pintxo i la música. Sembla 
que ho podrem fer novament a l’espai de la Doma, 
tal com des de Junts demanàvem, ja que ha estat 
un model d’èxit quan així s’ha fet.

Ens veiem als carrers! Us desitgem que gaudiu de 
la festa major! Bon estiu a tothom!
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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

Improvisacions a escopetada 
de lladre 

 
Vam dir al Ple sobre l’Estat de la Garriga al mes 
de març que si algú hagués marxat del nostre 
municipi el juny de 2019 i hagués tornat aquell dia, 
es trobaria que amb prou feines ha canviat res a 
com ho va deixar.
Vam errar. La trobaria pitjor. El Govern de la 
simbiosi entre ERC i els 4 regidors no adscrits que 
formen part de la plataforma 100% la Garriga és 
el Govern de la improvisació. Van a escopetada 
de lladre intentant tapar els forats -esvorancs 
grandiosos- que ells mateixos creen amb la seva 
pèssima gestió. Al tema de l’horrible implantació 
del sistema de recollida de residus porta a porta 
del que ja hem parlat i opinat en diversos mitjans, 
se’n pot sumar altres que donen bona mostra 
de la maldestre gestió d’aquest Govern, que 
està més obsessionat en convertir l’Ajuntament 
en una mena de Parlament de fireta on intentar 
ressuscitar aquest cadàver polític que és el procés, 
que dedicar-se a les seves competències -que 
són moltes i de proximitat- amb la població. No 
és estrany doncs, que al Govern l’esbronquin i a 
nosaltres se’ns aplaudeixi com va passar a l’últim 
Ple.
Improvisacions. Una és la gestió del servei d’aigua 
potable. Un contracte que expirava el 31 de 
desembre del 2020 després de 30 anys i que avui ha 
tornat a ser prorrogat 18 mesos més. Mentre vostè 
que ens llegeix, segueix pagant una de les aigües 
més cares de la comarca per la incompetència dels 
que governen la Garriga.
Més: s’inicien les obres d’un lavabo públic a la Pl. 
del Silenci que serà font de problemes futurs, que 
costarà 51.000 € quan el preu pressupostat era 
10.000 €
Més: nombrosos parcs i zones verdes del nostre 
poble semblen una selva per manca de manteni-
ment, degut a què? Doncs a la improvisació, com 
no! a prorrogar contractes amb empreses que han 
donat mostres de la seva ineficàcia ja que entre 
ineficaços va el joc.
La gestió del govern de la simbiosi i la improvisació 
és cada vegada més contestada a la Garriga. Cada 
vegada més veïns, que van donar la seva confiança 
a l’actual Govern es penedeixen en veure la gestió 
lamentable. Cada cop queda més clar que la 
Garriga necessita un nou impuls, i que aquest no 
pot venir dels que porten governant 11 anys en 
coalició i 3 ostentant l’Alcaldia.

Per una Festa Major... 
més participativa!!

Fa dos anys, amb la suspensió de la Festa Major per 
la pandèmia, nosaltres li vam traslladar al govern 
que era el moment de fer una reflexió global del 
model de Festa Major. Fins ara, el model establert 
per l’equip de govern anterior d’una despesa molt 
elevada havia tingut les seves coses bones i també 
les seves dolentes. Per una banda grans concerts 
i activitats amb una altíssima participació tant de 
la Garriga com de fora, però amb la reivindicació 
de les entitats i associacions dels municipi que 
anaven a un model que cada vegada sentien 
menys seu.
Encara recordem la primera Festa Major orga-
nitzada en aquesta legislatura, on vam passar de 
tot el poder per les entitats, al “ordeno y  mando” 
de l’equip de govern. 
El nostre grup considera que estem davant d’una 
nova Festa Major que no va aprofitar el “parón” de 
la pandèmia per renovar-se i fer-la de tothom.
Com es costum en aquest equip de govern, la sen-
sació de improvisació i de deixar-ho per l’últim 
moment ha sigut el sentiment que moltes entitats 
han tingut fins el dia d’avui.
Hem passat d’eliminar el Espai Nits, a tornar-lo a 
rellançar, de només grups locals a sembla ser de 
nou a tenir caps de cartell de renom important i 
una festa major en molts espais del poble a la 
concentració en els quatre o cinc de sempre.
Nosaltres volem una Festa Major Inter generacional, 
que integri lo vell i lo nou, que dinamitzi tots els 
espais del nostre municipi, que fidelitzi a les 
nostres entitats en la seva organització però també 
en la seva execució.
Que hi hagi un pressupost clar des de el co-
mençament d’any, i que no sigui una “tabú” fins 
que el romanent de tresoreria ens deixi veure que 
podrem o no podrem gastar-nos en Festa Major.
La Festa Major ha de ser tractada com l’espai 
de convivència més important de tot l’any i per 
nosaltres el pal de paller de l’associacionisme del 
nostre municipi.
Tornarem a demanar a l’equip de govern treballar 
en aquesta línia, i esperem que juntament amb 
totes les entitats que ens reivindiquen això mateix, 
l’equip de govern es sumi i entre tots i totes 
n’estem segurs que ho aconseguirem!

Bona Festa Major!!! 

 
Un any més arriba l’estiu i amb ell la nostra 
desitjada festa major. Aquest any i després de 
dos estius amb moltes restriccions i limitacions a 
causa de la pandèmia sembla ser gaudirem d una 
festa major més normalitzada i amb activitats a 
diferents espais ja siguin a l’ aire lliure o en recintes 
tancats. Una novetat important i que celebrem 
és la recuperació de l’espai Doma com a escenari 
de concerts i activitats a l’aire lliure i també la 
recuperació de les barres de bar que diverses 
entitats garriguenques oferiran a tots els que ens 
acostem a aquest espai.

Des de 100% La Garriga us convidem a gaudir d’una 
festa major cívica i responsable , a gaudir dels 
grups de música locals que segur ens faran passar  
agradables estones que feia temps trobaven a 
faltar i en definitiva a recuperar el tarannà d’un 
esdeveniment que com dèiem anteriorment 
havia perdut part de la seva essència per motius 
totalment alients als garriguencs i garriguenques.

També cal remarcar que passada  aquesta 
festa major i amb l’ agost per endavant tots 
recarregarem piles per afrontar un darrer any 
de legislatura apasionant amb l’objectiu d unes 
properes eleccions municipals il lusionants per a 
la nostra Associació .

 Molt Bona festa major !!!


