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Editorial
Benvolguts/des,
Us fem arribar un nou exemplar
del butlletí municipal. Com
podeu observar hem canviat el
format, intentant donar-li un
caire més visual i modern, per
allò que "una imatge val més
que mil paraules" i l'hem dividit
en tres grans apartats: acords
del Ple, informacions generals i
activitats.
Acabem de deixar enrere un
2014 que ha estat marcat per
l’escassetat de recursos rebuts
per part de l’administració. Tot i
així, hem dut a terme diverses
iniciatives per millorar la imatge
del poble, com són la primera
línia d’ajuts per a la pintura o rehabilitació de façanes, esgotant
el pressupost ﬁxat. També s’ha
dut a terme la remodelació del

cementiri d’Arenys o la rehabilitació dels rentadors.
Hem viscut la IV edició de la ﬁra,
que representa un treball de difusió del nostre poble, promoció del nostre teixit econòmic,
difusió cultural i un gran nivell de
cohesió i germanor, cosa que
ens enforteix i ens uneix cada
cop més com a poble.
Ha nascut la nova web www.garrigas.cat, un espai virtual on s’hi
pot trobar informació que té a
veure amb el municipi. El nou
web és un racó participatiu més
per fer poble, conèixer-nos i fernos conèixer.
El pressupost municipal pel 2015
no compta amb cap partida d’inversió important a causa que no
rebrem cap subvenció del Pla
Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat. El percentatge majori-

tari serà per al manteniment de
l’equipament i l’espai públic del
municipi. Hem mantingut totes
les boniﬁcacions i subvencions
existents, i hem obert una segona línia d’ajuts per a la pintura
i rehabilitació de façanes.
Per últim, i per ser una obra que
hi hem estat lluitant durant molt
de temps, ens agradaria acabar
aquesta legislatura amb la reordenació dels accessos a Garrigàs
des de la N-II com un fet. Durant
l’últim trimestre del 2014 ja es
van licitar les obres. Esperem
que des del Ministeri de Foment
s’iniciïn aviat.
Fins a la propera ocasió, rebeu
una cordial salutació.
Salut i bon 2015!!!
L'alcalde i l’equip de govern.
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Acords del Ple
Ple 3 de juliol 2014
S’aprova provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals. Aquesta modiﬁcació permetrà concedir el fraccionament de l'impost de béns immobles de naturalesa urbana en
dos terminis de pagament, sense interessos de demora. Aquesta modalitat de pagament fraccionat
s’aplicarà d’oﬁci a aquells rebuts de quota tributària d’import igual o superior a 100€, sempre que el
pagament estigui domiciliat. Les persones interessades que no tinguin domiciliat el pagament d’aquest impost i vulguin acollir-se a aquesta
possibilitat, podran fer-ho presentant una sol·licitud i la domiciliació bancària a l’Ajuntament o a les
oﬁcines de XALOC un mes abans que s’iniciï el termini de pagament en període voluntari.

tell de Vilajoan”, segregada a favor de l’Ajuntament
de Garrigàs, als efectes de la seva destinació a vialitat pública.

Ple 9 de novembre 2014
S’aprova el Pressupost general de la Corporació
per l’any 2015.

Ple 4 de desembre 2014
S’aprova el contracte de la nova pàgina web garrigas.cat
S’aprova obrir la convocatòria pública per a l'atorgament d’ajuts socials als veïns de Garrigàs per a
les despeses de sepultura, naixement i transport
públic als pensionistes per l’any 2015.

Ple 4 de setembre 2014
S’aprova provisionalment la modiﬁcació del POUM
de Garrigàs per eximir el municipi del compliment
de la reserva de sostre per habitatge protegit.
S’aprova el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Garrigàs per a la
realització del programa d’educació ambiental de
coneixement de l’entorn natural de les escoles,
destinat a alumnes d’ensenyament primari de les
escoles dels municipis de menys de 10.000 habitants.

Ple 9 d’octubre 2014
S’aprova deﬁnitivament el conveni subscrit amb el
Sr. Ignasi Vila Surribas, en relació a la cessió i transmissió formal de 255,40m2 de la ﬁnca Manso “Cas-
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Ple 8 de gener 2015
S’aprova inicialment les bases de la convocatòria
pública per a la concessió d’ajuts econòmics, de caràcter individual, per a la rehabilitació de façanes
durant l’any 2015.

Ple 5 de febrer 2015
S’aprova l’adhesió del municipi a l’Associació per al
Desenvolupament Rural Integral de la zona NordOriental de Catalunya, que té entre els seus objectius especíﬁcs, entre altres, gestionar i optimitzar
els recursos econòmics que siguin assignats al seu
àmbit territorial pel Programa LEADER de la Unió
Europea, assumint les funcions de "Grup d'acció
local" d'acord amb les directives comunitàries.
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PressupostDespesesexercici2015

PressupostIngressosexercici2015

Concepte
Retribucionspersonalfuncionari
Trienis
Complementdestí
Complementespecífic
Complementproductivitat
Retribucionspersonallaboral
Productivitat
Gratificacions
SeguretatSocial
TotalcapítolI

Import
11.076,84€
777,60€
4.245,00€
8.060,64€
3.529,68€
26.020,26€
2.052,84€
155,28€
15.168,00€
71.086,14€

Arrendamentterrenys
Mantenimentinfraestructures
Mantenimentdispensari
Mantenimentpiscina
Reparacionsimant.maquinària,instȉiutillatge
Mantenimentinformàtic
Materialoficina
Premsa,revistes,llibresipublicacions
Energiaelectrica
Combustibleicarburants
Productesdeneteja
Telèfons
Despesesdetransports
Primesd’assegurances
Atencionsprotocol.làries
Festespopularsiactesculturals
Casald’estiu
Netejadependènciesmunicipals
Recollidaescombrariessersall
TractamentabocadorC.Comarcal
Estudisitreballstècnics
Serveisderecaptacióafavorl’entitat
Tallerdememòria
Dietesidesplaçamentscàrrecs
Dietesidesplaçamentspersonal
TotalcapítolII

1.000,00€
30.081,40€
1.000,00€
13.000,00€
1.000,00€
6.000,00€
3.000,00€
2.500,00€
33.000,00€
3.500,00€
500,00€
5.000,00€
300,00€
3.000,00€
1.500,00€
3.000,00€
5.200,00€
9.000,00€
17.000,00€
9.000,00€
27.000,00€
3.200,00€
800,00€
11.500,00€
1.000,00€
191.081,40€

Comissionsbancaries
TotalcapítolIII
TransferènciesConsellComarcal
Altressubvencions
Subvencionspernaixementsienterraments
Ajutssocials
CEIPGarrigàs
SubvencióFiraBotifarradePerol
SubvencióassociaciódeFestes
Subvenciópinturafaçanes
TotalcapítolIV
Fonsdecontingències
TotalcapítolV
Totalordinari(CapítolsIalV)
Expropiaciófinca
Caminsrurals
Inversionsgenerals
TotalcapítolVI

TOTALPRESSUPOSTDESPESES

700,00€
700,00€
4.000,00€
1.500,00€
3.600,00€
300,00€
1.000,00€
300,00€
3.000,00€
10.000,00€
23.700,00€

Concepte
Imp.sobrebénsdenat.rústica
Imp.sobrebénsdenat.urbana
Imp.sobrevehiclestracciómecànica
Imp.incrementvalordelsterrenys
Impostactivitatseconòmiques
TotalcapítolI

Import
4.000,00€
92.500,00€
30.750,00€
2.500,00€
11.000,00€
140.750,00€

Impostossobreconst,instaliobres
TotalcapítolII

5.000,00€
5.000,00€

Dretsconnexions
Taxadeclavegueramicanals
Recollidad’escombraries
Taxacementiri
Taxallicènciesurbanístiques
Llicènciesoberturaestabliments
Llicències1a.ocupació
Taxaexpediciódocuments
Llicènciesparcel.lació
Ocupaciósol,subsolivolada
Recàrrecsdeconsterenyiment
Interessosdedemora
Ingressosdiversos
Casald’estiu
Piscinamunicipal
TotalcapítolIII

600,00€
1.100,00€
22.000,00€
900,00€
700,00€
200,00€
120,00€
238,12€
60,00€
11.000,00€
1.100,00€
800,00€
8.000,00€
3.765,00€
5.800,00€
56.383,12€

Participacióenelstributsdel’estat
SubvencionsGeneralitat
SubvencióPUOSCmanteniment
SubvencionsConsellComarcal
SubvencionsDiputació
Aportacionsdeparticularsiempreses
TotalcapítolIV

54.500,00€
1.500,00€
18.614,42€
300,00€
35.000,00€
1.500,00€
111.414,42€

Interessosdedipòsitsbancaris
CànonconcessióProdaisa
TotalcapítolV
Totalcapítol(CapítolsIalV)
PUOSC(inversions)
TotalcapítolVII

TOTALPRESSUPOSTINGRESSOS

20,00€
1.000,00€
1.020,00€
314.567,54€
0,00€
0,00€
314.567,54€

4.000,00€
4.000,00€
290.567,54€
9.000,00€
10.000,00€
5.000,00€
24.000,00€

314.567,54€
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Informacions generals
Reordenació dels accessos a Garrigàs
i a Pontós des de la carretera N-II
Properament s’iniciaran les
obres del Ministeri de Foment
de reordenació dels accessos a
Garrigàs i a Pontós, a la intersecció de la carretera N-II amb la carretera GIV-5125 a Pontós i a la
intersecció de la carretera N-II
amb la carretera GIV-6226 a Garrigàs.
Durant l’últim trimestre de l’any
passat es van licitar les obres,
que tenen un pressupost de
8.066.578,91 €. Les dues obres
consisteixen en la construcció
d’un pas elevat per sobre de la
carretera N-II on dues glorietes
a cada banda regularan els accessos als municipis de Garrigàs
i de Creixell per una banda, i de
Pontós per l’altra.
Pel que fa a la carretera de la Diputació de Girona GIV-6226, ja
s’han iniciat els treballs per eixamplar l’últim tram entre la
riera del Regatim i la carretera NII. Aquesta actuació permetrà
tenir el mateix ample que hi ha a
la variant, en el tram de menys
d’un quilòmetre que quedava
entre les obres de la variant i les
obres del nou enllaç a la carretera N-II.
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Plànol del projecte de l’enllaç de Garrigàs i Creixell des de la carretera N-II

Plànol del projecte de l’enllaç de Pontós des de la carretera N-II
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Informacions generals
Finalitzen les obres de millora del cementiri

El passat mes de setembre van
començar les obres de reforma,
consolidació i millora del cementiri municipal d’Arenys d’Empordà, que han acabat al gener.
Aquestes obres han estat realitzades per l’empresa CONSTRUCCIONS CABRERA del municipi, i
han estat subvencionades pel
Pla Únic d’Obres i Serveis de la
Generalitat de Catalunya, dins el
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programa de Petits municipis,
nuclis i àrees residencials, de
l’any 2012.
L’obra s’ha centrat en millorar la
fonamentació de l’ediﬁci, s’ha
construït una nova vorera perimetral exterior i s’han renovat
els paviments i els jardins interiors per tal de garantir l’accessibilitat per a persones amb
mobilitat reduïda. També s’han

millorat els acabats, les cobertes, els canals i s’ha pintat tot l’ediﬁci.
Un dels principals canvis estètics
que s’han dut a terme ha estat la
construcció d’una nova tanca
que permet veure el bosc des de
dins el cementiri i també s’han
eliminat alguns xiprers morts. El
cost total de l’obra ha estat de
51.403,81 euros.
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Reforma del rentador del municipi
Els mesos de setembre i octubre
es van dur a terme les obres de
reforma del rentador de Garrigàs, que van ser realitzades per
l’empresa JEÑUS SL. Els principals canvis que es van fer van ser
la renovació de la teulada del
porxo i el sorrejat i arrebossat
d’algunes parets, intentant conservar sempre l’aspecte general
del rentador. L’obra també va
millorar l’entorn amb la
instal·lació d’una tanca de fusta,
l’esbrossada del voral de la variant i la il·luminació de la zona.
El cost total de l’actuació va ser
de 20.756,61 euros i es va ﬁnançar amb les subvencions obtingudes del fons de cooperació de
la Diputació de Girona.

Asfaltat l’últim tram del camí d’Ermadàs
A l’abril es va asfaltar l’últim
tram del camí que uneix Ermadàs amb la N-II. L’obra la va realitzar l’empresa AMSA per un
import de 16.378,56 euros provinents de la Diputació de Girona.
Per aquesta via hi circulen, a més
dels veïns d’Ermadàs, vehicles
de gran tonatge de la principal
indústria de pinsos del municipi.
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Informacions generals
Regularització del cadastre al municipi
Durant aquest any 2015 la Direcció General del Cadastre iniciarà
el procediment de regularització
cadastral al municipi de Garrigàs.
La ﬁnalitat d’aquest procediment és la incorporació al Cadastre Immobiliari dels béns
immobles urbans i rústics segons la realitat, així com també
de les alteracions que hagin
patit els immobles, en aquells
supòsits en què s’està incomplint amb l'obligació de declarar

de forma completa i correcta les
altes o modiﬁcacions cadastrals
(noves construccions, ampliacions, rehabilitacions, reformes,
enderrocs parcials o totals, etc.).
Són també objecte de regularització les construccions agràries
i industrials del municipi.
Aquest procediment s’està desenvolupant entre 2013 i 2016 en
tot el territori nacional, excepte
al País Basc i a Navarra. La regularització de la descripció dels

béns immobles està subjecta a la
taxa de regularització cadastral i
la quantia és de 60 euros per
cada un dels immobles objecte
de regularització. Aquesta taxa
serà abonada mitjançant l'Impost sobre béns immobles.
Podeu consultar al web
http://www.catastro.meh.es/,
dins l’apartat de sede electronica del catastro, les dades de
les vostres ﬁnques que ﬁguren al
registre del Cadastre.

Ajuts 2015 per a la
rehabilitació de façanes

Ajuts socials per ﬁnançar
despeses de la llar

Recentment s’ha obert la nova convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació de façanes. Les sol·licituds
es podran presentar a l’Ajuntament i s’adjudicaran
segons ordre d’arribada ﬁns a exhaurir el total de
la partida pressupostària anual de 10.000 €. Cada
particular podrà rebre ﬁns a un màxim de 1.000 €
una vegada hagi realitzat els treballs de rehabilitació i/o pintura. L’any 2014 un total de 10 ﬁnques van
rebre aquesta ajuda.
Com a novetat, aquest any les subvencions inclouen també els treballs, no només de pintura,
sinó aquells que suposin deixar la pedra vista. L’objectiu ﬁnal d’aquests ajuts és facilitar als particulars
la rehabilitació de les propietats privades, millorant
així la imatge del muncipi.

Davant la delicada situació econòmica actual, l’Ajuntament continua posant a l’abast dels ciutadans
els mitjans necessaris per cobrir les necessitats bàsiques, entre les quals hi ha els costos derivats dels
subministraments energètics de la llar. Per això, un
any més, el Consistori disposa d’una partida especíﬁca i oberta per respondre a les situacions derivades del tall de subministraments de llum, aigua i
taxa d’escombraries a les persones amb precarietat econòmica. Aquests ajuts, com tots els que s’atorguen des dels Serveis Socials, es fan efectius un
cop un treballador social fa la valoració de l’usuari
i el considera beneﬁciari de l’ajut. Tots els interessats es poden posar en contacte directament amb
els Serveis Socials de Garrigàs.
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Nou espai per aportar restes vegetals
Recentment l’Ajuntament ha llogat amb opció a compra un terreny a costat i costat de la
variant de Garrigàs que s’acondicionarà perquè els veïns puguin
portar-hi residus de poda, mobles vells i petites runes que actualment es dipositen a la zona
dels antics rentadors.
Aquest nou espai es delimitarà
mitjançant una tanca i disposarà
d’un portal amb clau, tal i com ja
es fa en d’altres municipis. Per
poder portar les deixalles caldrà
demanar la clau a l’Ajuntament
dins l’horari d’atenció al públic,
la qual es podrà retornar una vegada dipositades les deixalles o
restes vegetals. S’ha pres
aquesta mesura després d’ob-

servar alguns fets d’incivisme
que s’han produït a l’ubicació actual i amb la intenció de limitar
l’ús d’aquest servei només als
veïns del municipi.
Aquesta mesura també pretén

millorar l’entorn dels antics rentadors rehabilitats, de manera
que es portaran a terme els treballs de millora de l’entorn per
poder aconseguir un lloc d’esbarjo per a tots els ciutadans.

Nova caldera de pellets al centre cívic
S’ha instal·lat una caldera de pellets al bar del centre cívic com a
mesura d’estalvi econòmic i de
sostenibilitat. El pellet és un
tipus de combustible granulat
aglomerat a base de biomassa,
produït a partir de residus forestals, de residus de la indústria de
la fusta o de la indústria agroalimentària.

La instal·lació d'aquesta caldera
de pellets ha estat possible gràcies a una subvenció que ha
rebut l’Ajuntament de part de la
Diputació de Girona.
A més, també com a mesura
d’estalvi, l’Associació Balcó de
l’Empordà ha renovat la porta
principal d’accés a l’ediﬁci del
bar i centre cívic.
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Activitats
Festa de Sant Pere i de la Vellesa

Mirador Photo Garrigàs 2014

El passat 29 de juny es va celebrar la Festa de Sant
Pere i la 7a edició de l’Homenatge a la Vellesa, que
va començar amb una missa solemne a l’església
del poble. A les 14 hores es va celebrar el tradicional dinar de germanor al local social i, tot seguit,
es va cloure la jornada amb un espectacle musical
a càrrec de Susanna i Elena.

El passat 23 d’agost es va celebrar la segona edició
del Mirador Photo Garrigàs, un punt de trobada
per als amants de la fotograﬁa.
L’esdeveniment va tenir lloc al Mas Gironí, on es
van organitzar diferents master-class dedicades a
Instagram, la fotograﬁa nocturna o els bancs d’aliments.

Garrigàs organitza un any més les tradicionals quines nadalenques
Un any mes Garrigàs va organitzar les tradicionals
quines que durant les festes nadalenques van comptar no només amb la participació de veïns i veïnes del
municipi, sinó també amb persones d’altres municipis de la comarca. Les quines van començar el passat
6 de desembre i van ﬁnalitzar el dia 6 de gener. En
total, es van fer nou sessions de quines, on es van repartir grans premis com cabassos de queviures, electrodomèstics i caixes regal d’escapades, de benestar
i de gastronomia.
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Festa de Sant Miquel
El passat mes de setembre es va celebrar la Festa de Sant Miquel al municipi, que va començar el divendres
27 a les dotze de la nit amb un concert amb el grup tarragoní Cat Rock al recinte del centre cívic. El jovent de
Garrigàs va poder ballar a ritme de rock català amb versions d’Els Pets, Sopa de Cabra, Lax’n’Busto, Manel,
Els Amics de Les Arts, Brams, Sau, La Trinca, Txarango, La Pegatina, Miquel del Roig o Strombers, entre d’altres. L’endemà, dia 28, a les cinc de la tarda es va fer una audició de sardanes a càrrec de la cobla La Principal
d’Olot i, seguidament, va tenir lloc un concert i ball amb el conjunt Què Tal, que va cloure la festa major amb
una varietat de música catalana, clàssica i sarsuela.

El municipi rep els Reis Mags de l’Orient amb una cavalcada
El municipi va preparar un any més una gran rebuda
per als tres Reis Mags de l’Orient. Des dels més petits
ﬁns als més grans van assistir a la tradicional cavalcada de reis que es va celebrar la tarda del 5 de
gener. L’activitat va començar a les 19 hores, quan el
patge reial va esperar els nens i nenes del poble per
rebre les seves cartes. A continuació, a les 19.15
hores, Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient van
arribar a la Font del Clos i van entregar regals als més
petits de casa.
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Activitats
Garrigàs celebra l’11 de setembre
El municipi de Garrigàs va participar el passat dia
11 de setembre en els actes de celebració de la
Diada Nacional de Catalunya. Des de bon matí, a
les 9 hores, va tenir lloc a la Plaça de l’Ajuntament
el lliurament dels compromisos amb la consulta de
les dues entitats locals, l’Associació El Balcó de
l’Empordà i la Societat de Caçadors L’Esquirol Empordà. Seguidament, els assistents a l’acte es van
unir per esceniﬁcar conjuntament la V al centre
cívic del municipi. Els actes de celebració van culminar amb un esmorzar popular per a tot el públic
assistent.
Paral·lelament, a les onze del matí, dos autocars
plens de gent, organitzats per l’ANC de Garrigàs i
per l’Associació El Balcó de l’Empordà , van sortir
del municipi per dirigir-se a Barcelona amb l’objectiu d’assistir a la V que va organitzar l’ANC i que va
omplir de punta a punta tota la Gran Via i la Diagonal de la capital catalana.

14 el Butlletí
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Celebració del Carnestoltes infantil
El passat diumenge 22 de febrer es va celebrar el Carnestoltes infantil al municipi, on van participar-hi prop
d’una setantena de persones. Petits i grans es van reunir al centre cívic per celebrar plegats i disfressats la
tradicional cita del Carnestoltes, que enguany va comptar amb l’animació del grup Fefe i Cia.
La vetllada, organitzada per l’Associació Balcó de l’Empordà, va ﬁnalitzar amb una gran xocolatada per a
tots els assistents a l’acte.

el Butlletí 15
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Activitats
Representació teatral de l’obra
Història per a leles al centre cívic
El passat divendres dia 24 d’octubre la companyia el
Submarí de l’Institut Narcís Monturiol de Figueres va
presentar al municipi l’obra de teatre Històries per a
leles. La representació teatral es va celebrar al centre
cívic de Garrigàs i tots els assistents a l’esdeveniment
van passar una molt bona vetllada.

Xerrades de salut per a gent gran
La darrera setmana de gener es van organitzar als
baixos de l’Ajuntament dues xerrades sobre el
bon ús i la importància dels medicaments, adreçades especialment a la gent gran del municipi.
La primera xerrada, celebrada el 27 de gener, portava per títol El bon ús dels medicaments i va anar
a càrrec de Pietat Pi. L’endemà, el dimarts dia 28,
va tenir lloc la segona xerrada, centrada en La importància de seguir bé el tractament, que en
aquest cas va anar a càrrec de Núria Anson.

16 el Butlletí

Commemoració del Tricentenari
dels fets de 1714
El passat juliol el municipi va acollir l’espectacle La
maquineta dels temps, de la companyia El somni
del drac, per commemorar el Tricentenari dels
fets de 1714. L’espectacle musical va apropar al públic la cultura del 1714 mostrant instruments que
avui en dia són vigents com el violí, la guitarra, el
ﬂabiol i el tamborí, i també d’altres que costen
més de veure com la viola de roda, el pandero
quadrat i la tarota, entre d’altres.
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Aplec de Santa Llúcia de Tonyà

El llibre

El passat 14 de desembre es va celebrar l’Aplec de Santa Llúcia de Tonyà. Una
setantena de persones es van aplegar a l’ermita per seguir l’oﬁci solemne i, tot
seguit, van escoltar i ballar sardanes a càrrec de la cobla La Principal d’Olot.
Amb motiu de l’Aplec, va tenir lloc la caminada des de Garrigàs ﬁns a l’ermita.
Una trentena de participants van sortir de la font del Clos amb una branca de
romaní sota el braç. Un cop a l’ermita, van encendre una foguera i, ﬁnalment,
tots els assistents van poder gaudir d’un bon esmorzar.

El passat 30 de
gener es va presentar al centre cívic el
llibre Els meandres
del Fluvià, dels autors Josep Casas i
Victòria Solé.

Dinamització del Parc Urbà de Salut i dels itineraris saludables
Per tal de dinamitzar el Parc Urbà de Salut que hi ha
al municipi, durant els mesos d’octubre, novembre i
desembre es van organitzar diverses sessions d’una
hora d’activitat física amb un tècnic especialitzat per
tal de posar-se en forma.
Paral·lelament, també es van organitzar itineraris saludables durant els mesos d’octubre, novembre i
desembre, que van tenir com a punt de sortida el
Parc Urbà de Salut del municipi, situat a la zona d’equipaments municipal.

el Butlletí 17
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Activitats
IV Fira de la Botifarra de Perol i
Productes de la Terra
El 5 d’octubre va tenir lloc la IV Fira de la Botifarra de
Perol i Productes de la Terra, organitzada per l’Associació Balcó de l’Empordà i l’Ajuntament. Al llarg de
tot el dia es van fer degustacions de botifarra de
perol i tastets d’altres productes de la terra elaborats
per El Trull d’en Francesc, La Fornal dels Ferrers, Can
Jeroni i La Rectoria d’Espinavessa.
Durant el matí, es van realitzar tallers de manualitats
infantils, al migdia hi va haver una actuació de timbalers i grallers de Vilaür i Palau de Santa Eulàlia i a les
12 hores el cuiner local Carles Serra va fer una demostració de l’elaboració de la botifarra de perol. A les 14
hores el centre cívic es va omplir amb el dinar popular, on els assistents van degustar seques amb botifarra de perol, pa, vi i postres. A les 16 hores el centre
cívic va acollir una masterclass de zumbaﬁtness i a les
16:30 hores es va organitzar un farcell de jocs tradicionals a càrrec de Fefe i Cia. A les 18 hores es va representar el conte El Garrinet de Garrigàs i a les 19
hores va tenir lloc el ball al centre cívic a càrrec del
grup musical Pa d’Àngel.
Durant la jornada es van celebrar múltiples activitats
adreçades a tot el públic, entre les quals hi havia una
exposició de tractors antics, una de labors de ganxet
i puntes de coixí, una exposició d’obres d’autors locals, una visita al trull de Can Puig i una pedalada per
Bicicletes Sense Fronteres. També es va fer una jornada de portes obertes a l’escola i una xerrada de
pastors amb la col·laboració de Josep Trilla. Aproﬁtant l’esdeveniment, es va posar a la venda el conte
infantil El Garrinet de Garrigàs, que encara es pot adquirir a l’Ajuntament. Els carrers del municipi van
estar engalanats un any més per rebre els visitants.

18 el Butlletí
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TELÈFONS D’INTERÈS
AJUNTAMENT

972 56 80 83

FAX

972 56 80 83

JUTJAT DE PAU

972 54 60 20

CAP BÀSCARA

972 56 06 27

DISPENSARI

972 56 82 77

ASSISTENT SOCIAL 972 50 30 88

ENHER

900 77 00 77

PRODAISA

972 20 20 78

CEIP Garrigàs

972 54 74 65

RECTORIA

972 56 02 59

TELÈFONS D’URGÈNCIA
MOSSOS D’ESQUADRA

088

BOMBERS

085

URGÈNCIES MÈDIQUES

061

TELÈFON D’EMERGÈNCIA

112

HOSPITAL FIGUERES 972 50 14 00

Ajuntament de Garrigàs

HORARIS
AJUNTAMENT
De dimarts a divendres de 9 a 14 hores
Plaça de l’Ajuntament, 2 - GARRIGÀS
alcaldia@ajuntamentdegarrigas.cat
administrativa@ajuntamentdegarrigas.cat
secretaria@ajuntamentdegarrigas.cat
dinamitzacio@ajuntamentdegarrigas.cat
tecnics@ajuntamentdegarrigas.cat

DISPENSARI MÈDIC
Carrer Gran, 26 - GARRIGÀS
Metgessa: dimecres de 8 a 11.20 hores i dijous de 12 a 15 hores
Infermer: dilluns de 8.20 a 10 hores i divendres de 9.30 a 11 hores
Extracció de sang: divendres de 8 a 9.30 hores
Cal demanar cita prèvia

CORREUS
Carrer Gran, 26 - Garrigàs (oficina de les Escoles)
De dilluns a divendres de 12 a 12.30 hores

RECOMANACIONS
Civisme i deixalleria
Recomanem a tots els usuaris que tinguin un comportament cívic
i que no dubtin a denunciar els infractors.
Els estris i les restes vegetals s’han de dipositar en els espais ha-

Ens podeu visitar a la pàgina web
www.garrigas.cat o bé
al perfil de facebook

bilitats de deixalleria i de rebuig que es troben en el recinte dels
rentadors.
Animals de companyia
Recordem a tots els propietaris d’animals de companyia la seva
responsabilitat de tenir-ne cura. Cal que els animals estiguin degudament registrats, cal mantenir-ne el control sanitari, passejarlos lligats, recollir-ne les defecacions i controlar-ne les miccions a
la via pública.
En cas de qualsevol dubte truqueu a les oficines municipals.
Moltes gràcies per la vostra comprensió i col·laboració.

