
ACTES DE COMMEMORACIÓ   
DEL 84 ANIVERSARI
DEL BOMBARDEIG 
I DE FOMENT DE LA PAU
La Garriga, del gener al març de 2023
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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.
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 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

Telèfons d’interès
Dolors Castellà Puig

Alcaldessa de la Garriga

Ajuntament la Garriga ajlagarriga

Telèfons d’interès

Molt bon 2023, veïnes i veïns de la Garriga

Les persones que ens dediquem al servei públic, especialment els 
ajuntaments, estem en alerta per detectar les noves necessitats 
generades per aquest estrany escenari en què ens trobem, i que 
fa que aquest any es presenti amb una situació econòmica de les 
famílies molt pitjor de la que hi havia quan començàvem el 2022 
i amb un nombre més elevat de desigualtats. Així es va fer quan 
vàrem haver d’afrontar tots els contratemps de la pandèmia i així 
ho fem en el context de la crisi energètica i de guerra a Europa. Per 
això els pressupostos aprovats el passat novembre per una àmplia 
majoria del consistori són els que tenen més dotació per a l’acció 
social. 

Iniciem l’any amb la maquinària municipal a ple rendiment. Tal com 
avancem en aquestes pàgines, la casa gran té en compte l’agenda 
dels propers mesos, en què ens espera, per exemple, la celebració 
de la Fira de la Botifarra, un gran esdeveniment que posa en valor 
les cansaladeries, el comerç i els serveis de la Garriga. També hem 
de celebrar que reprenem les obres de reparació de carrers i voreres 
del poble, que es van encallar per factors aliens a l’administració 
local.

No vull acomiadar-me sense fer un agraïment molt gran a tota 
la ciutadania per l’èxit que ha significat la implementació de la 
recollida de residus porta a porta. Amb vuit mesos, el percentatge 
de separació ha passat del 40 % al 80 %, i això és gràcies a l’actitud 
i la col·laboració de gairebé tothom (encara queden casos 
comptats, però massa visibles, d’incivisme). A banda dels beneficis 
mediambientals del canvi, amb la desaparició de contenidors 
hem recuperat espais a les voreres que abans eren acumuladors 
de brutícia i que s’han convertit en voravies més amples o 
terrasses de bar o, ben aviat en jardineres. És un èxit de poble, i els 
reconeixements que ens arriben d’altres poblacions i d’organismes 
superiors no fan sinó poder sentir orgull de ser garriguencs.

Malgrat el moment incert en què vivim, ens agafem a aquests 
petits grans avenços per encarar l’any, i el futur, amb un optimisme 
responsable. Resto a la vostra disposició per fer més per la Garriga.


