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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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Dolors Castellà Puig

Alcaldessa de la Garriga

Ajuntament la Garriga ajlagarriga

Telèfons d’interès

El risc de transformar

Les persones que tenim l’encàrrec de gestionar els recursos 
de tothom hi som per millorar la vida de la gent. Això implica 
pensar en el bé col·lectiu i prendre decisions en aquest sentit. 
Com a republicana, em guia la idea d’assolir la màxima equitat 
entre tota la ciutadania: treballar per la igualtat d’oportunitats. 
Les persones que tenim l’encàrrec de gestionar els recursos de 
tothom també estem sotmesos a l’examen de tots vosaltres 
cada quatre anys, com no pot ser d’altra manera. Per això és 
difícil de creure que prenem decisions per posar-nos alguna 
gent en contra o per fer-li la vida més difícil. Res més lluny de 
la nostra voluntat. En el cas de la recollida porta a porta ens 
ha motivat el bé col·lectiu i hem demanat la col·laboració de 
tothom.

El bé col·lectiu és complir les exigències administratives de 
reducció de residus i de la seva separació; el bé col·lectiu és 
estalviar diners dels contribuents perquè la Garriga no rebi 
sancions per recollir malament les deixalles; el bé col·lectiu és 
reduir l’impacte de l’activitat humana al nostre entorn natural. 

I l’únic que cal com a contrapartida és un canvi d’hàbits.

Això a vegades genera reticències. Només demano a la gent 
una mirada àmplia, per damunt de les inquietuds particulars: 
pensar en la comunitat com ho fem des de l’Ajuntament. De 
fet, és allò que fem cada dia pels nostres estimats; ho fem a 
la feina o al carrer; ho fem quan al veí se li inunda la casa pel 
Glòria; ho fem quan hi ha un virus que corre descontrolat; ho 
fem quan ens indignen els efectes d’una guerra. El món no 
rutllaria sense les petites renúncies que fem cada dia pel bé 
de tothom.

Hi ha dues maneres de gestionar allò públic: la més còmoda és 
no canviar gairebé res i administrar el dia a dia sense ofendre 
ningú. Sembla que és la tendència a moltes democràcies del 
món. L’altra és arriscar-se: transformar el que ens hem trobat 
per millorar el comú de les nostres vides. Personalment em 
trobareu sempre amb els que prenen decisions s’adapten al 
present i al futur.


