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Telèfons d’interès
Dolors Castellà Puig

Alcaldessa de la Garriga

Ajuntament la Garriga ajlagarriga

Telèfons d’interès

Benvolgudes i benvolguts garriguencs,

Desitjo que aquest 2022 tothom visqui molt millor que al 2021. Cal 
ser conscients que la pandèmia ens seguirà fent la murga, però mica 
en mica hem d’adaptar-nos millor a la seva presència i espero que 
ens dificulti menys el dia a dia, tant pel que fa a la salut, com també 
a l’economia i les relacions socials, fonamentals per garantir la salut 
mental de la comunitat. Des de l’ajuntament intentarem ser al costat 
de la ciutadania per ajudar la gent.
En aquest número del Garric hi trobareu un seguit d’informacions 
que posen en evidència la velocitat de creuer a la que avança la 
casa gran, amb efectes directes al carrer. El plenari ja ha aprovat 
els pressupostos per aquest 2022 i segur que podrem resoldre les 
demandes que molta gent em feu pel carrer, a les visites al despatx o 
a les fructíferes trobades veïnals. A vegades, allò que sembla fàcil de 
canviar necessita d’uns processos i garanties que ens allunya de la 
immediatesa, però finalment tot arriba.
I també arriba l’APP de l’ajuntament, una eina esperada per tal 
de poder-nos comunicar amb vosaltres, perquè necessitem que 
conegueu de primera mà i instantàniament, tot el que passa al poble, 
però també volem conèixer les incidències per tal de resoldre-les de 
seguida.
Al llarg del 2022 veurem com acaben les obres al cementiri i la 
important millora del clavegueram, que ha d’evitar inundacions en 
cas de pluges fortes. I farem millores a les voreres de molts carrers 
del poble, perquè tenim clar que és un dèficits que arrosseguem 
de fa molts anys, i ho notaran especialment les persones que es 
desplacen amb cadires de rodes, cotxets o les que duem carretons. 
Cal més espai i més accessibilitat per als vianants, que és la manera 
de convidar-nos tots plegats a reduir l’ús del vehicle motoritzat. Per 
aquesta raó també s’optimitzarà la xarxa de carrils bici.
Al 2022 també iniciarem un repte comú, on tothom hi ha de posar de 
la seva part. L’1 d’abril comença la recollida de residus porta a porta, 
que representa un canvi important en com llencem les deixalles. 
Hi guanyarem tant en el paisatge urbà de la Garriga com en la cura 
col·lectiva del medi ambient, i també representa un estalvi en el cost 
de recollida de residus. Ja hem començat a fer reunions informatives 
i durant aquests tres mesos explicarem a tort i a dret com es farà a 
partir de l’abril. Des de l’ajuntament farem tot el possible perquè 
l’adaptació al canvi sigui el més satisfactòria per a tothom. 
Així doncs, us convido a estar ben atents a tot allò que anirem fent 
saber pels canals d’informació municipals i a les successives edicions 
del Garric.

Bon any 2022 a tothom.


