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Abans que les xarxes socials formessin part de les nostres vides, 
i abans que altres mitjans de comunicació entressin a les nostres 
llars, molt abans, la societat també tenia els seus mecanismes de 
comunicació. En aquest sentit, les dones vam tenir un paper molt 
rellevant, perquè d’una manera gairebé intuïtiva, vam ser la corretja 
de transmissió de la informació als nostres pobles i a les nostres 
comunitats. En efecte, la funció de les trobades a les cues dels co-
merços, a peu de carrer o als safaretjos, van ser fonamentals per 
garantir la cohesió de les nostres societats.

Durant la història de la humanitat, doncs, la creació de xarxes de 
comunicació a través de qualsevol mitjà ha estat una necessitat vital 
per garantir la cohesió i la convivència. Perquè de ben antic sabem 
que la informació ens ajuda a tirar endavant els nostres projectes 
individuals i col·lectius, i és un pilar de les societats i de les demo-
cràcies.

Aquest Garric que teniu a mans signifi ca una forma més de fer arri-
bar a tota la ciutadania la informació detallada de les actuacions i de 
les gestions realitzades per l’Ajuntament. L’equip de govern entén 
que cal que tothom se senti part del projecte col·lectiu de la Garriga 
i per això, un dels puntals bàsics és la transparència i la informació.

Cal fer públic tot el que passa al nostre poble, i aquesta acció comu-
nicativa és una manera constant de rendir comptes per part nostra 
cap a la població a qui representem. Uns comptes clars que ajudin 
a compartir tot allò que és d’interès comú. Aquest mitjà de comuni-
cació escrit us portarà a casa la informació dels projectes presents 
i dels projectes futurs on totes les àrees tindran espai per explicar 
allò que de ben segur que us pot interessar.

Ho fem a través de tots els mitjans possibles i ara comencem a re-
novar també aquest mitjà escrit, aquest Garric que tindreu a totes 
les llars garriguenques cada dos mesos. Un Garric que vol ser un 
mitjà tranquil, sense pressa, que no estigui subjecte a la immedia-
tesa informativa. Un Garric que provoqui la refl exió necessària per 
permetre tenir perspectiva de la constant transformació de la vida 
i de la gent.

Desitjo que el Garric sigui una eina informativa útil, però també ser-
veixi per cohesionar-nos i que ens faci sentir part implicada del pro-
jecte col·lectiu garriguenc.

Dolors Castellà Puig
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Ajuntament (OAC) .................................. 938 605 050

Servei Municipal de Consum ................ 930 006 246
Servei Local d’Ocupació ........................ 930 006 246
Servei a Empreses i Comerços ............. 930 006 246
Punt d’Informació d’Habitatge .............. 938 605 050
Esports ..................................................  938 605 286
Joventut ................................................. 682 123 979
Espai Jove .............................................  610 169 297
Ofi cina d’Acció Social ............................ 938 719 095
Ofi cina d’Igualtat i LGTBI+  .................... 938 719 095
SIAD ....................................................... 938 719 095
Atenció a víctimes de 
violència masclista ................................ 938 719 095
Policia Local de la Garriga .................... 938 718 092
Bombers Voluntaris de la Garriga ........ 938 718 477
Protecció Civil ........................................ 938 605 290
Deixalleria .............................................. 937 445 098
Servei de recollida de voluminosos ...... 937 510 096

Biblioteca Núria Albó ............................ 938 718 887
Centre de Visitants ................................ 610 477 823
Sala Andreu Dameson  .......................... 938 605 050
Teatre de la Garriga - El Patronat  ........ 938 718 483
Can Raspall ........................................... 930 006 246
La Torre del Fanal ................................. 937 321 043
Cine Alhambra  ...................................... 938 716 111

Emergències ........................................................112
Salut Respon .......................................................061
CAP ........................................................ 938 605 897
Asil Hospital ........................................... 938 714 006

Farmàcia Comaposada ......................... 938 718 314
Farmàcia Crespi .................................... 938 716 997
Farmàcia Ferrarons .............................. 938 71 8128
Farmàcia M. González ........................... 931 35 2170
Farmàcia Mimó .....................................  938 717 286
Farmàcia Suñol ....................................  938 714 686 

Parada de taxis .....................................  938 717 474
Rodalies de Catalunya  ......................... 900 41 00 41 
Sagalés .................................................. 902 130 014
Agbar (atenció comercial) ..................... 934 953 540
Estabanell Energia (informació) ........... 902 472 247
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