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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 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 .................... 937 510 096

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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El Porta a porta, fem-lo entre tothom

Els moments més crus de la pandèmia, ara fa dos anys, 
van evidenciar que calia un canvi d’actituds i de conductes 
individuals per millorar la vida a la Garriga. Sense el compromís 
i la col·laboració ciutadana estaríem superant la crisi de forma 
menys efectiva, segur. 

Aquesta experiència recent, ben present encara, em fa 
demanar una mirada semblant per a la implantació del 
sistema de recollida de residus porta a porta. Sense tots 
vosaltres, sense una altra manera de fer al dia a dia, el canvi 
serà més costós per a tothom. Per això demano una actitud 
positiva i disposada a fer les coses diferents, i millors.

Des de la màxima responsabilitat, l’equip de govern i jo mateixa 
farem tot el possible per fer-ho senzill i perquè s’entenguin bé 
els nous hàbits que haurem d’adoptar cadascun de nosaltres. 
Abans de recollir porta a porta, us informarem porta a 
porta. A això ens dedicarem aquestes setmanes abans de la 
implantació del sistema aquesta primavera. Som en el compte 
enrere i en aquesta edició del Garric us podeu informar més 
concretament del nou model.

El porta a porta s’implanta a molts municipis del país per 
reduir residus, contenir els nivells de contaminació i rebaixar 
els costos de la gestió de les deixalles. Si no comencem a 
fer-ho, l’Ajuntament de la Garriga –i tots els altres–, rebrem 
sancions econòmiques per superar un volum de rebuig que, 
amb el model actual, estem sobrepassant. Per tant, el més 
senzill d’entendre és que si no implantéssim el porta a porta, 
la taxa de residus seria molt més elevada. Un altre avantatge 
és que el paisatge del poble millorarà amb l’eliminació de 
contenidors.

El porta a porta no és un caprici dels polítics, som aquí per 
millorar les coses i canviar-les i, tot s’ha de dir, això s’ha fet des 
del departament de medi ambient, però ho hem fet d’acord 
amb tots els grups municipals i tots els regidors i regidores.

I ara cal que entre tots fem poble. Ara toca això: sabem que 
quan totes i tots anem alhora fem les coses més bé.

Gràcies per endavant, la Garriga.


