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Promoció econòmica
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Un estiu segur

Una de les primeres decisions que vaig prendre com a alcaldessa 
va ser obrir la piscina municipal a tothom durant l’onada de 
calor del juliol del 2019. També es va activar el seguiment i 
suport a la gent gran per detectar o evitar situacions de gravetat. 
Després va venir el temporal Gloria i uns mesos més endavant les 
inundacions, que van accelerar la reforma del clavegueram i el 
sistema de drenatge d’una extensa àrea del poble. Si no hagués 
estat per la pandèmia, el canvi climàtic hauria marcat el mandat 
en el capítol d’imprevistos.

Històricament, som poble d’estiueig perquè –a banda del 
termalisme– els visitants sempre han apreciat el corrent d’aire 
d’aquest punt privilegiat de la conca del Congost, però això ha 
canviat. Hem confirmat i ens hem d’adaptar a la realitat que els 
estius, a la Garriga, són ara un moment delicat. Al poble s’hi viu 
bé, però cada cop tenim canícules més pesades i allargades. 

Parlo d’això perquè amb aquest número del Garric celebrem 
l’arribada de l’estiu: la celebració del Corpus, Sant Joan, la Festa 
Major... i, per molta gent, la merescut descans de les vacances. 
Quan escric aquestes línies no puc aventurar com ens afectarà 
l’augment de les temperatures, però venim d’una primavera 
seca i calorosa, que ha deixat el nostre entorn en una situació 
vulnerable. Per això cal dir que mentre estem de celebració 
i de dies de repòs, a l’ajuntament es treballa per evitar grans 
afectacions i durant aquests mesos hi haurà sempre qui estarà 
amatent a tot allò que pugui succeir aquest estiu. El nostre 
compromís per una Garriga més sostenible és prioritari. 

Així mateix, aprofito per felicitar els bombers de la Garriga i el 
voluntariat de Protecció Civil i de l’Associació de Defensa Forestal 
per la difusió d’informació preventiva en l’àmbit de la salut i del 
comportament humà. I com no, també als particulars que han 
netejat els seus boscos.

Tanmateix, hem de reclamar un cop més la col·laboració de 
tothom per evitar situacions no desitjades. La precaució al bosc, 
el consum responsable d’aigua i les mesures domèstiques contra 
les plagues faran que passem un estiu agradable i segur.

Els canals d’informació de l’ajuntament us aniran donant consells 
per evitar mals majors. Espero que per a tothom siguin uns mesos 
feliços. Bon estiu!


