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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
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 i poda ........ 900 100 672

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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Encarant el nou curs
Fa pocs dies, davant de casa, un veí m’explicava que enguany bona part 
de les orenetes han iniciat el seu camí de retorn cap al continent africà 
unes tres o quatre setmanes abans del que és habitual. L’oreneta és 
un ocell migratori i el seu instint el guia bàsicament el clima. Explicava 
aquest veí que el canvi climàtic “despista” les orenetes i totes les espècies, 
i deia que “hi hem de posar remei”, “Com s’ho faran les cries per arribar a 
l’Àfrica si encara no tenen prou força per un viatge tan llarg”?
La ciutadania de la Garriga ha entomat la seva part de responsabilitat en 
aquesta lluita contra el canvi climàtic: la recollida selectiva dels residus 
que generem arriba al 81% i això és gràcies al compromís de la majoria 
veïnes i veïns. Els nostres canvis d’hàbits en el consum fan que també 
contribuïm de manera activa en aquesta lluita que és de tots perquè 
afecta la Garriga i també la casa comuna de la humanitat, que és el 
nostre planeta.
Vull agrair a la ciutadania garriguenca el seu esforç, la seva contribució i 
el seu compromís en aquest canvi d’hàbits tan complex. Soc conscient 
que encara queda molta feina a fer, ens queda resoldre els motius que 
ens han desviat del civisme davant de la recollida selectiva i l’objectiu 
del residu zero.
Com també estem fent esforços per fer de la Garriga un poble més just, 
i per aquest motiu aquest curs que comença, l’Escola bressol municipal 
“Les Caliues” aplicarà el sistema de la tarifació progressiva en les seves 
quotes, tal com ja s’ha fet en els casals municipals d’estiu.
Durant aquests mesos també podrem recuperar la festa d’homenatge a 
la gent gran, que serà una proposta que tindrà en compte les persones 
de més edat de la Garriga. Després de les limitacions de la pandèmia en 
tenim moltes ganes. 
A més, a l’octubre inaugurarem un espai de dol per a les famílies que 
han experimentat la pèrdua d’un nadó abans de néixer, durant el part 
o als pocs dies del naixement. Serà la contribució solidària que farem a 
l’acompanyament del dol d’aquestes famílies veïnes de la Garriga. 
Finalment vull acabar amb una referència a dues diades importants per 
al nostre país: la Diada nacional i la commemoració del cinquè aniversari 
de l’1 d’octubre. Aquestes dates ens recorden que Catalunya continua 
amb el seu anhel de llibertat, que necessitem una república catalana 
entre altres coses per poder gestionar i decidir les nostres polítiques 
públiques i els ostres recursos. Des de la Garriga continuem treballant 
per la república catalana on hi cabrà tothom.
Una república on les orenetes no hagin de marxar abans de temps.


