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Promoció econòmica

www.lagarriga.cat @ajlagarriga Ajuntament la Garriga ajlagarriga

El butlletí municipal El Garric és una publicació bimestral 
de distribució gratuïta que edita l’Ajuntament de la Garriga.
Redacció, fotografia i coordinació: Organisme Autònom de 
Mitjans de Comunicació (OAMC) · Sara Riera · Verònica Heredia
Consell d’Administració de l’OAMC.
7.000 exemplars. Dipòsit legal B-11655-07 
Impressió: Impremta Pagès.

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
Oficina d’Acció Social  ............................................ 938 719 095
Oficina 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

Telèfons d’interès
Dolors Castellà Puig

Alcaldessa de la Garriga

Telèfons d’interès

Garriguenques i garriguencs,

Desitjo que hagueu pogut aprofitar alguns dies d’estiu per reposar, 
canviar d’hàbits, conèixer món o fer una estada en algun lloc tan o 
més bonic que la Garriga. Durant l’estiu, però, l’ajuntament s’ha man-
tingut en activitat. Cal fer esment dels cossos i voluntariat d’emergèn-
cies que han estat en alerta per l’elevat risc d’incendis i, com no, el 
personal sanitari i de serveis socials que ha vetllat per minimitzar els 
efectes de les onades de calor entre la població més sensible, a ban-
da de lluitar contra la pandèmia. I, encara que quedi una mica lluny, 
cal una felicitació i agraïment per una Festa Major lluïda: gràcies a en-
titats, organització, professionals i a tothom que va fer possible una 
celebració en què vàrem gaudir com mai del talent que hi ha al poble, 
amb tota la diversitat possible. 

Aquest butlletí es centra en la represa de les activitats regulars al 
poble. Aquest estiu s’ha treballat perquè els equipaments escolars 
obrin les portes en estat òptim. A l’escola Pinetons, i en col·laboració 
amb el Departament d’Educació, s’han resolt els problemes de gote-
res i s’ha treballat per evitar les inundacions en cas de grans aiguats. 
En aquesta represa també trobem reforçada l’oferta formativa per a 
adults, orientada a la recerca de feina i a la millora de les competèn-
cies o de recursos per a negocis locals.

Tot i que no és responsabilitat directa de l’ajuntament, les obres re-
lacionades amb la supressió dels passos a nivell de la línia del tren, 
de la modificació de l’estació i del desdoblament de la via trasbalsa-
ran el poble. Des de la casa de la vila fem tot el possible perquè els 
efectes siguin els mínims. Ja hem treballat per la posada en marxa 
d’un autobús llançadora fins a les Franqueses, i també hem estat i 
serem molt actius en la demanda d’informació dels plans d’Adif i del 
Ministeri espanyol, atesa l’opacitat viscuda fins al moment. Ens serà 
essencial per anticipar-nos, com ja hem fet, i traslladar-ho a la ciuta-
dania, per aconseguir minimitzar les molèsties que causa qualsevol 
obra a l’espai públic.

Les deficiències del servei ferroviari que patim a la Garriga –i que no 
milloraran gaire amb el desdoblament, perquè seguirà havent-hi un 
tap a l’entrada de Barcelona– són l’exemple proper de la necessitat 
que Catalunya assoleixi les competències d’estat per decidir les prio-
ritats en mobilitat i ordenació del territori, les inversions en qualitat 
de vida, la sostenibilitat i la competitivitat. Cal deixar de dependre 
d’una classe dirigent repartida entre ministeris, judicatura i grans em-
preses, i que fa i desfà a Madrid: tard i sovint contra dels interessos del 
país. Us convido a celebrar de nou un Onze de Setembre per reivindi-
car la plena sobirania.


