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Promoció econòmica

www.lagarriga.cat @ajlagarriga
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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 TIC ..................................................................... 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
Casal de la Gent Gran l’Esplai ............................... 938 716 202

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

Recta final del mandat
Benvolgudes garriguenques i garriguencs, un número més del 
Garric i una nova i llarga llista més d’activitats que succeeixen al 
nostre poble, per a gaudir, aprendre, compartir... però abans, fem 
un recordatori de les persones que arreu del món estan patint. 
Pensem en Síria i Turquia i també Ucraïna, i tants d’altres que 
podríem anomenar.

Ara i aquí, des de l’Ajuntament, el departament d’Igualtat ha 
preparat nombrosos actes destinats a la commemoració del 8 de 
març –Dia de la Dona– que s’allarguen durant tot el mes. No ens 
cansarem de dir que la meitat de la població pateix la discriminació 
que causen els privilegis del masclisme estructural, que comprèn 
des de situacions de desigualtat menys visibles fins als casos 
horribles de violència. I això no se supera fins que tothom, homes 
especialment i dones, ens sentim interpel·lats per construir un 
poble i una societat més igualitaris.

En aquestes pàgines també parlem de la Fira de la Botifarra, que 
any rere any incorpora millores. La voluntat de l’àrea de Promoció 
Econòmica és que sigui un esdeveniment que posa en relleu la 
qualitat del producte agroalimentari de la Garriga, alhora que 
deixi empremta la resta de l’any. Per això celebrem que totes les 
cansaladeries del poble ja s’han adherit a la Marca Col·lectiva 
‘Botifarra de la Garriga’, fet que ens dona molta més projecció. 
És un goig, a més, que puguem ambientar aquesta potència 
gastronòmica amb esdeveniments vistosos i participatius com el 
ball de gitanes. Arriba la primavera, temps de retrobar-nos més, i 
esperem poder gaudir d’una brillant jornada de Sant Jordi que ens 
aplegui a totes i tots als carrers del poble, plens de roses i llibres. 

Finalment, us vull fer la darrera salutació d’aquest mandat al 
butlletí municipal. Aprofito per agrair profundament aquests 
quatre anys de contacte intens amb la ciutadania. Fer d’alcaldessa 
és estar al servei a tota hora i he de dir que és una experiència que 
es veu compensada pels efectes de les decisions transformadores i 
que es tradueixen en petites millores, però sovint en grans avenços: 
un poble amb més qualitat de vida i una ciutadania amb menys 
desigualtats. Gràcies i a reveure!


