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Promoció econòmica

www.lagarriga.cat @ajlagarriga

El butlletí municipal El Garric és una publicació bimestral 
de distribució gratuïta que edita l’Ajuntament de la Garriga.
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Mitjans de Comunicació (OAMC) · Sara Riera · Verònica Heredia
Consell d’Administració de l’OAMC.
7.000 exemplars. Dipòsit legal B-11655-07 
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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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Dolors Castellà Puig

Alcaldessa de la Garriga

Ajuntament la Garriga ajlagarriga

Telèfons d’interès

Una tardor acompanyada
Aquest número del Garric arriba al bell mig de la tardor, època en 
què passem més temps a casa i pensem més en el benestar dels 
nostres. S’escurça el dia, els vespres seran més freds (segur?) i la 
preparació de les trobades nadalenques no fan sinó canviar les 
prioritats respecte els mesos de calor i dies llargs.

A l’Ajuntament també fem més o menys el mateix: la nostra màxima 
preocupació és també vetllar per tota la ciutadania de la Garriga: 
que els preus de l’energia i la inflació no deixin ningú fora de les 
condicions de vida acceptables. 
A les següents pàgines veureu que en col·laboració amb el sector 
del comerç i dels serveis ja hem preparat la campanya de Nadal 
destinada al consum de proximitat. La promoció de l’economia local 
genera un cercle de prosperitat col·lectiva: més consum al poble 
requereix també més ocupació a la mateixa Garriga, i alhora més 
diners que també poden retornar al consum pròxim. A això, afegim 
una reducció de les emissions per desplaçaments.
I una cosa que n’estem molt orgulloses: a Malhivern hem dedicat un 
espai al dol per les persones que perden fills i filles durant la gestació 
o just en acabar de néixer.
Simultàniament, a la casa de la vila també hem de fer un esforç 
especial per fer quadrar els comptes de la corporació: aquest any 
també pagarem més cara l’energia que consumim i les despeses 
financeres augmentaran. Però es mantenen les taxes per no afectar 
a les finances de la gent i, alhora, seguim limitant la despesa per 
evitar el dèficit. Especialment la taxa de residus. Aquest any de 
“porta a porta”, com vam anunciar, la taxa es congela al mateix cost 
de l’any passat, 188,32 €.Tothom qui separi correctament, tindrà un 
descompte del 5 % (9,42 €); per contra, tothom qui no ho faci bé, 
tindrà un recàrrec del 15 % (28,25 €). En canvi, l’ús de la deixalleria, 
ja només es bonificarà al 10 % (ara 18,84 €, abans 37,68 €), però hem 
introduït un altre estalvi familiar, que consisteix en proporcionar les 
bosses d’escombraries, per valor d’11 € anuals. Per tant, qui separi 
bé, s’estalviarà 20 € (això podria ser el 70 % de famílies) i si van a 
la deixalleria, fins a 39 €. Fins ara només els 17% de les famílies 
s’estalviaven 37,60 €.
Aquest mandat potser no serà de coses gaire vistoses, però la nostra 
màxima preocupació és justament vetllar per la casa i per els de casa.


