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Telèfons d’interès
Dolors Castellà Puig

Alcaldessa de la Garriga

Garriguenques i garriguencs,

Obrim un nou número del butlletí municipal amb l’ànim de mostrar-vos la 
feina d’un ajuntament que funciona a tota màquina. Tot allò que s’havia 
alentit perquè es van redirigir esforços a superar la pandèmia ara recupera 
certa normalitat. De fet, el que veiem al carrer és que els projectes que 
s’han treballat durant mesos de forma tècnica i administrativa ara comen-
cen a apreciar-se passejant pel poble.

Cal destacar la importància que té la nova canalització de les aigües plu-
vials a la carretera Nova, la carretera de l’Ametlla i el barri de Montserrat. 
Si entreu a la Garriga per la C-17 veureu les màquines treballant i els enor-
mes conductes que quedaran soterrats per garantir la seguretat d’habitat-
ges i vies del poble quan ens trobem amb episodis de pluges fortes, són 
canvis necessaris que no notarem perquè la notícia, quan plogui de debò, 
serà que no hi haurà notícia. Això no soterra la importància de destinar 
uns 500.000 euros en dos anys i d’estalviar molts mals de cap a moltes 
veïnes i veïns. 

Aquesta important acció de Govern és l’exemple de la feina que fem des 
de la casa de la vila: a vegades molts dels esforços són perquè no passi res. 
És el mateix cas, per exemple, de tota l’acció social que s’ha fet per alleu-
gerir els efectes de la pandèmia. Moltes famílies han afrontat un moment 
ben difícil perquè han trobat el suport de l’ajuntament. 

Tot això arriba just quan fa dos anys que vàrem assumir la responsabilitat 
màxima al govern municipal. Han estat 24 mesos molt intensos i estem 
satisfets d’haver pogut endegar molts projectes amb els que ens havíem 
compromès, entre ells hem canviat les maneres de fer dins de la casa de 
la vila, i també podem sentir orgull d’encaminar el model de poble amb 
més qualitat de vida, amb projectes com el parc ludicoesportiu de Can 
Terrers, que s’integrarà a l’Anella Verda de la Garriga; l’activitat que torna 
a freqüentar l’espai polivalent de Can Luna; o la feina que s’està fent per 
establir un nou servei de recollida de residus, més eficient.

I finalment, hem de celebrar les coses vistoses i que omplen el poble d’ale-
gria col·lectiva. Hem pogut fer un Corpus prou lluït dins de les limitacions 
sanitàries del moment, i també farem una Festa Major amb activitats cul-
turals i celebracions de poble que, esperem, serveixin per gaudir d’un am-
bient festiu que tothom vol recuperar.

Dit tot això, us desitjo de veritat un bon estiu i que, en la mesura del pos-
sible, pugueu tenir uns dies de repòs. Si us quedeu a la Garriga, ja sabeu 
que el poble té molts arguments per entretenir-s’hi: l’entorn natural, el ric 
patrimoni o la qualitat del seu comerç i la restauració.

Bon estiu!
Bona Festa Major!
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