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Alcaldessa de la Garriga

El calendari avança imparablement. Vegeu com, finalment, el Garric ha 
adoptat el seu format definitiu. Desitgem que us agradi i us sigui de molta 
utilitat.

L’ajuntament treballa per millorar la vida al poble, de vegades lentament 
però sobretot mirant cara al futur.

Ja hem començat el període d’inscripció escolar a P3, i d’acord amb les 
direccions i el Departament d’Educació, es garanteix que hi hagi oferta per 
aquest nivell a totes les escoles del poble.

Una de les novetats que ens fa molta il·lusió d’explicar és l’avenç divulga-
tiu que presenta el centre d’interpretació de Can Terrers. No només pel que 
significa de valoració del patrimoni mil·lenari de la Garriga, sinó perquè el 
conjunt encapçala el projecte d’integració de la història del poble. Ara, hi 
afegim el gaudi de l’exercici físic a l’aire lliure a la pista d’atletisme, llavor 
del complex ludicoesportiu que anirà creixent fase a fase: pistes d’esports 
d’equip a l’interior de l’anella, zona lúdica i de descans, amb espai gastronò-
mic, mòdul per a patins i bicicletes... El final del Passeig és el principi d’una 
experiència gratificant de la vida a la Garriga i fa que mica en mica prengui 
forma l’anella verda de la Garriga.

Mentrestant, el ple municipal ha aprovat les bases per subvencions, per ga-
rantir la igualtat d’oportunitats i el suport a aquelles persones i col·lectius 
que necessiten l’empenta de la comunitat, i ho fem amb garanties de concu-
rrència i transparència.

Hem fet un mes de març on hem posat èmfasi en la necessitat d’avançar 
cap a la plena igualtat entre dones i homes. No omplim el 8 de març només 
de missatges de conscienciació, sinó que apliquem mesures per establir la 
plena equiparació des de totes les decisions que afecten la casa de la vila.

La superació emocional de la crisi vindrà, sobretot, de la mà de la cultura. Ja 
estem treballant perquè aquest any sí que tinguem Festa Major, amb segu-
retat. També treballem per celebrar un Corpus, en petit, però que ens tregui 
el cuquet festiu, com també hem fet per Sant Jordi. Tot en dimensions covid: 
dimensions reduïdes.

Una altra pota de la recuperació emocional és la pràctica esportiva, i per això 
aboquem esforços a les entitats, desviant els recursos que hauríem destinat 
al Quercus a ajuts per a nens i nenes perquè ningú es quedi sense activitat 
d’estiu.

I per acabar, no oblidem que una altra font de vida a la Garriga és la gas-
tronomia, i per això posem accent en el nostre patrimoni agroalimentari: el 
món de la cansaladeria s’ha unit per establir la Marca col·lectiva ‘Botifarra de 
la Garriga’ i ben aviat anunciarem altres activitats.

Veureu que tot això només són pinzellades de la tasca que es fa des de les 
àrees de l’ajuntament: s’estan millorant molts aspectes de la via pública i 
de la neteja dels carrers; col·laborem amb la vacunació massiva contra la 
covid; amb la construcció d’un aparcament de bicicletes a l’estació de tren... 
Llegiu, llegiu!
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