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Farmàcia M. González ............................................. 931 35 2170
Farmàcia Mimó .......................................................  938 717 286
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Parada de taxis ........................................................  938 717 474
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Sagalés ...................................................................... 902 130 014
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Dolors Castellà Puig
Alcaldessa de la Garriga

Ajuntament la Garriga ajlagarriga

Telèfons d’interès

Garriguenques i garriguencs,
Mica en mica el poble va assumint un tarannà cada cop menys 
condicionat per la pandèmia. Sense anar més lluny, en aquestes 
pàgines hi trobareu un recull testimonial de les desenes Jornades 
Modernistes, que fan sentir orgull de poble, pel que representen 
d’estima pel patrimoni i per la vitalitat de la gent, tant la que va fer 
possible l’esplendor de l’estiueig fa més de cent anys, com la que 
avui participa activament en una celebració lluïda en molts àmbits: 
moda, gastronomia, música, teatre... un cop més, gràcies a tothom. 
També hem d’estar contents de la represa plena de l’activitat cultural 
i social a tots els espais: Patronat, can Luna, etc., que ens enriqueix 
interiorment i que ens motiva com a comunitat. En només un cap 
de setmana entitats i ajuntament hem estat capaços de fer la 
proposta integradora «Obrim portes i construïm ponts», participar 
a la setmana de la sostenibilitat, lluitar contra l’estigma de la salut 
mental, organitzar un magnífi c ciclocross, i tantes altres coses que es 
posen a funcionar.
Amb tot, no m’agrada parlar de «recuperar la normalitat» perquè hi 
ha coses dels temps anteriors que ja calia millorar, perquè hi ha coses 
que no tornaran a ser iguals i perquè el meu objectiu, el de l’equip de 
Govern, i el de tot el consistori i els treballadors i treballadores de la 
gent de la Casa de la Vila, és transformar la quotidianitat per millorar 
la qualitat de vida a la Garriga.
També és cert que encara hi ha moltes realitats que ens mantenen 
lluny de la plena satisfacció. Malgrat que l’atur ha baixat 
considerablement al poble encara hi ha gent que pateix els efectes 
econòmics de l’aturada, i moltes persones en noten seqüeles 
emotives i psicològiques. Per això des de l’ajuntament tenim els 
serveis corresponents a ple rendiment i en alerta: atenció social, 
habitatge, atenció a les dones, etc.
Deixeu-me esmentar especialment el jovent, del que es parla tant 
però s’escolta menys del que caldria. No seré jo ara una més dels que 
parli per persones d’una franja d’edat que no és la meva. Simplement 
com a alcaldessa faig una refl exió en veu alta perquè entre tots fem 
un exercici especial de comprensió mútua i també de mantenir un 
alt grau de civisme en tot el que fem. És més que comprensible –és 
necessari– satisfer les ganes de retrobar-se, de tenir relacions socials 
intenses i nombroses, i viure moments d’entreteniment i d’explosió. 
I molta gent –especialment el jovent– no té espais adequats i viu, 
econòmicament, amb situacions de precarietat.
Tal com veureu en aquestes pàgines, el nou espai Jove a Can Luna està 
en una fase molt avançada i això ens proporciona una esperança per 
tenir un punt de trobada del que sorgeixin complicitats i creativitat, 
de manera que retorni al poble en positiu.
Així ho celebrarem! És una inversió amb molt de futur.


