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Editorial
Ens plau presentar-vos el butlletí municipal, publicació que va quedar interrompuda a causa de la pandèmia, i que recuperem 
per resumir els fets més rellevants dels darrers quatre anys. Desitgem que trobeu ben interessant la seva lectura.

Aprofitem per desitjar-vos un millor 2023, que aquest sigui l’any per deixar definitivament enrere les greus afectacions de 
la Covid-19, amb ajuda de totes les voluntats dirigides a corregir-ne les conseqüències, aprofitar els fons Next Generation, 
treballar per fer realitat els Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats per l’Assemblea General de les Nacions 
Unides, en resum, treballar i transformar per aconseguir un futur millor per a tots els pobles.

No podem acceptar que al segle XXI hi hagi una nova guerra al cor d’Europa, amb greus afectacions econòmiques a tot el 
món, que tornen a impactar sobre la població civil, que genera patiment i milers de persones refugiades, i amb un escenari 
d’inflació desmesurada que desencadena una nova recessió per a les ja castigades economies familiars.

Des de fa més de dos anys ens movem en escenaris molt canviants, amb moltes amenaces que requereixen actuacions 
globals per aturar, transformar i revertir el canvi climàtic, amb inestabilitat política, desigualtats creixents, poders econòmics 
desbocats i que no paren d’acumular riquesa de forma malaltissa... Diuen que la crisi és canvi i, sens dubte, estem vivint en 
primera persona un gran canvi social i econòmic.

No sabem quant temps pot durar aquesta inestabilitat, potser anys, i això genera moltes amenaces difícils de sostenir per 
a tothom. Des de l’Ajuntament donem molta importància al treball en equip, perquè sabem la força transformadora que té 
una comunitat unida, treballant colze a colze administració, teixit social i empresarial, perquè famílies, veïns i veïnes tinguin 
els millors serveis possibles. Seguirem treballant per fer cada cop millor la gestió municipal i de forma més sostenible, teixint 
el treball intramunicipal, així com amb pobles veïns i d’altres administracions, perquè la nostra voluntat i obligació és fer el 
màxim possible en qualsevol situació que es doni.

Construïm entre totes i tots bons ponts i camins per fer aquesta part del trajecte més amable, perquè d’aquesta crisi, estic 
segura que tots nosaltres pensem que en sortírem a poc a poc, amb dificultats i en una altra direcció diferent.

Salut i molta força.
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Crèdits
Telèfons d’interès

Ajuntament     972 56 80 83 
Escola de Garrigàs     972 54 74 65 
Consultori mèdic Garrigàs    972 56 82 77 
Bar Centre Cívic Garrigàs    972 54 74 48 
CAP Bàscara     972 56 06 27 
Assistent social     972 52 20 00 
Jutjat de Pau (Vilafant)    972 54 63 41 
Companyia elèctrica e-DISTRIBUCION   800 76 07 06 
Companyia d’aigües potables PRODAISA                  972 20 20 78 
Rectoria                       972 52 51 84 

Serveis a l’edifici 1 d’octubre 

AJUNTAMENT - OFICINA MUNICIPAL D’ ATENCIÓ CIUTADANA 

Horari d’hivern: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14h. 
Dimecres tarda de 16:30 a 19:30h 
Horari d’estiu:  de dilluns a divendres de 9 a 14h  

Si voleu estar al dia de les informacions municipals, entreu al 
grup de difusió, i doneu d’alta a l’agenda de contactes del vostre 
mòbil el número de telèfon de l’Ajuntament, 632 67 59 94. Un 
cop fet, ho notifiqueu a l’Ajuntament i rebreu les notificacions per 
whatsapp. Aquest grup de difusió permet enviar informació als 
contactes de manera massiva i, 
si algun usuari o usuària respon, 
només ho rep l’Ajuntament.  

ADRECES ELECTRÒNIQUES 
Oficina d’Atenció Ciutadana  
administrativa@ajuntamentdegarrigas.cat 
alcaldia@ajuntamentdegarrigas.cat 

CONSULTORI MÈDIC
Servei metgessa i infermeria: cada dimarts, de 8 a 13 h
Telèfon Consultori de Garrigàs 972 56 82 77  
Recordeu que cal demanar cita prèvia al telèfon del CAP de 
Bàscara 972 56 06 27. 

SERVEI CORREUS 
Horari de recollida presencial: de dilluns a divendres, de 9:30  
a 10:00 h

LA LLAR
Activitats programades cada dimarts i dijous a la tarda   

L’ESPAI JOVE
Activitats programades cada dimarts i dissabte a la tarda 

Informació general

Whatsap Ajuntament 
632 67 59 94

Telèfons d’urgència

Telèfon d’emergència                    112 
Salut Respon                     061 
Hospital de Figueres    972 50 14 00 

Informació de les regidories

Pere Serrano i Garriga 
Primer tinent d’alcaldia 
Àrees d’urbanisme i Medi Ambient 
pserrano@ajuntamentdegarrigas.cat

Dolors Quer Puntil 
Segona tinenta d’alcaldia 
Àrees de Benestar Social i Ciutadania i Educació 
dquer@ajuntamentdegarrigas.cat

Carles Vaello Ordis 
Regidor 
Àrees d’Economia i Hisenda i Emprenedoria, Treball i Empresa 
cvaello@ajuntamentdegarrigas.cat

Nuri Teixidor Garrido 
Regidora 
Àrees de Salut, Infància i Joventut i Esports 
nteixidor@ajuntamentdegarrigas.cat

Jaume Gironella Vila 
Regidor 
Àrea de Serveis Públics Municipals 
jgironella@ajuntamentdegarrigas.cat

Eva Brugués i Campdelacreu 
Regidora 
Àrees de Cultura, Festes i Participació
ebrugues@ajuntamentdegarrigas.cat

El personal de l’Ajuntament de Garrigàs  

Administrativa: Helena Guillot 
Tècnic d’administració general: Albert Pacheco 
Agutzil: Joan Cruz 
Secretària Interventora: Maria Cairó, assistència els dimarts.
Arquitecte Municipal: Mercè Pagès, assistència els dimarts a 
través del servei d’assistència tècnica (SAT) en conveni amb el 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 
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2019
Vivim en l’entorn privilegiat dels terraprims de l’Empordà, tipificats com a micropoble (ajuntaments de municipis de 
menys de 1.000 habitants)  i estem distribuïts en 5 entitats singulars amb una gran extensió de terreny que arriba als 
19,89 km2 de superfície. El padró d’habitants està distribuït de la següent manera:

 

Si mirem el total de Catalunya, hi ha 487 municipis que són micropobles i representen un 51% del total. En extensió 
també representen el 51% del territori, amb 16.305 km2. No obstant això, quan parlem de població, la xifra decreix. Als 
micropobles hi vivim el 3% de la població de tot Catalunya (207.205 habitants).

La riquesa i el repte que suposa aquesta singularitat es veu reflectida a les pàgines d’aquesta memòria, on es recullen les 
activitats que s’han realitzat al llarg de l’any, i es fa evident que el teixit associatiu i el protagonisme dels veïns i veïnes és 
el pilar sobre el qual s’estructuren els serveis i les activitats.

(*) Associació Balcó de l’Empordà

05/01 SSMM Reis Mags (*) 06/01 Quines de Garrigàs (*)

16/02  Xocolatada solidària (*) 

GENER

FEBRER

2019Què ha passat a Garrigàs 2019 - 2022

Població 

ARENYS D’EMPORDÀ 
ERMEDÀS 
GARRIGÀS 
TONYÀ 
VILAJOAN
 

Homes 

42
10

181 
20 
12 

265

Total 

73 
20 

344 
43 
19 

499

Dones 

31 
10 

163 
23 
7 

234

% Homes 

58% 
50% 
53% 
47% 
63% 

53%

% Dones 

42% 
50% 
47% 
53% 
37% 

47%
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31/03 Teatre “M’esperaras?” de la cia Taller de Teatre26/03 Xerrada MMEE consells seguretat

07/04 Mirador Photo

23/04 Sant Jordi, AMPA

14/05 Marxa del Garrí, Joves

12/05 Let’s Clean Up Europe neteja de boscos (*)

12/05 Festa de la Vellesa

ABRIL

MAIG

17/03 Carnaval a Garrigàs (*)
MARÇ
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2019
02/06 Setmana natura, taller de petjades 02/06 Teatre “Vull ser” de Cia Bastarral

19/06 Festa de fi de curs, Escola de Garrigàs

15/07 Taller bio dansa

15/07 Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple

JULIOL

24/06 Nit de St Joan, revetlla (*)

JUNY
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2019
20/07 Festa Major de Vilajoan

27/07 Festa d’Arenys a cobert de la pluja

21/07 Inflables piscina, Comissió de Joves

29/07 Festa playback casal d’estiu

05/08 Dinar St Pere Hortes de Can Marial (*)

AGOST

2019
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2019
28/09 Festa Major Sant Miquel Garrigàs (*)

01/10 Commemmoració 1O Garrigàs

29/09 Festa Major, missa cantada

27/09 XXè Concurs truites, postres i amanides (*)

OCTUBRE

SETEMBRE
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2019 2019

11/10 kilòmetres x somriures. Projecte solidari Nuri Teixidor

16/11 Valls tradicionals, esbart Nova Dança Figueres

27/10 Visita espais medievals Vilajoan

19/12 Festa de Nadal a l’escola

25/10 Festa castanyera. Escola de Garrigàs

15/12 Aplec de Tonyà, La Marató TV3, Vilamalla

31/10 Halloween, AMPA

20/12 El patge visita l’escola

NOVEMBRE

DESEMBRE
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20202020
Al gener del 2020 vam començar l’any amb el temporal Glòria, que va provocar molts danys a la nostra comarca, i en 
aquell moment no sabíem ni podíem imaginar que ens arribaria una pandèmia mundial.

En aquest context, entre totes vam posar la voluntat de seguir treballant en tot allò que fos possible, segur i bo per al 
benestar material i emocional de les famílies i així van néixer el primer Mirador Photo virtual, el concurs de truites virtual, 
la festa major confinada, el casal d’estiu amb grups bombolla, la piscina sense vestuaris, les activitats en línia de la Llar, les 
caminades populars... També vam poder reconèixer la sort que tenim de viure en un poble envoltat de natura i camins 
rurals, que ens molts moments ens va permetre més llibertat de moviment, i en vam poder gaudir moltíssim.

La pandèmia va tenir una afectació global i profunda i va fer emergir noves maneres de treballar i relacionar-nos. Un 
exemple ha estat tot el treball aglutinat des de l’Associació de Micropobles, de la qual formem part i que defensa i pro-
mociona els interessos dels municipis petits davant de les administracions supramunicipals. 

Cal destacar projectes que han nascut en plena pandèmia, com el Festival Fast Teatre i Territori, un festival d’arts escèni-
ques que aposta per la descentralització i l’apropament d’aquestes a les zones rurals i que avui ja agrupa 8 micropobles 
del nostre entorn, i també el Festival Itinera, que porta la música de qualitat en petit format als pobles de Catalunya, i 
promociona més de 200 concerts de jazz, blues, gòspel, soul i músiques del món per tot el territori.

(*) Associació Balcó de l’Empordà

05/01 Cavalcada SSMM (*) 05/01 SSMM Reis Mags d’Orient

25/01 Presentació del projecte del nou ajuntament

GENER

07/02 Xerrada Associació DMD

FEBRER
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08/02 Magia Raul Black

15/02 Xocolatada solidària (*)

LA GESTIÓ DE LA PANDÈMIA

El 14 de març de 2020 es va decretar l’estat d’alarma i entraren en vigor tot un seguit de mesures enfocades a conte-
nir la pandèmia mundial de la Covid-19, una situació impensable fins llavors que ens ha acompanyat durant més de 
dos anys i que ha trasbalsat de manera molt profunda la vida 
i els hàbits de totes les famílies. 

Com a mesura de prevenció i protecció es van decretar di-
versos episodis de confinament que van afectar, amb més o 
menys mesura, totes les activitats i sectors de l’economia i els 
serveis públics. 

L’equip de govern i el personal de l’Ajuntament vam treballar 
per donar resposta ràpida, accessible i propera a les moltes 
necessitats sorgides al llarg d’aquells mesos, durant els quals 
cada dia les famílies havíem d’afrontar incerteses i situacions 
noves.  

08/03 Carnaval de Garrigàs (*)

Emma Gutiérrez, 7 anys

MARÇ
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2020
Aplicant totes les mesures de prevenció necessàries, 
vam treballar intensament per donar resposta als rep-
tes de viure en un estat d’alarma, una situació nova 
per a tothom i que ens esperonava a trobar respostes 
a qüestions impensables fins llavors... com la comuni-
cació constant de protocols de protecció i prevenció, 
la distribució inicial de mascaretes i guants, garantir 
l’abastiment de productes de primera necessitat, donar 
suport a les persones que viuen soles, garantir la desin-
fecció dels espais públics, vetllar pel compliment de les 
directrius de l’estat d’alarma, posar en marxa els servei 
de casal d’estiu i piscina de forma segura, instal·lar pu-
rificadors d’aire a l’escola, crear i equipar una nova aula 
de suport per als grups bombolla i alhora seguir tirant 
endavant els projectes, serveis i millores que requereix 
el municipi. 

Distribució de mascaretes Associacio MIcropobles

Casal d’estiu mesures COVID-19

Nova aula increment alumnes mesures COVID-19

Purificadors d’aire prevenció COVID-19 a l’escola

Desinfecció de zones comunes
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2020

Gestió prevenció COVID-19

BAN 03 pag 1 i 2

Obertura piscina mesures COVID-19

Recordem també el “Cabàs 
d’Aliments”, un projecte soli-
dari que es va mantenir durant 
els mesos inicials de la pandè-
mia i que va ajudar diverses 
famílies del municipi.

Programa Cabàs d’Aliments
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29/07 Presentació Festival FASTT teatre i territori

31/07 Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple

Com a curiositat volem compartir dos certificats covid de fa 300 anys, quan les febres de la pesta afectaven la nostra 
contrada. Aquests dos certificats originals, amb segell de l’Ajuntament de Garrigàs, es van trobar durant el mes de 
desembre de 2021 arran d’unes obres de rehabilitació d’una casa del poble. Es trobaven ben amagats i protegits 
entre paret i vestiments (d’olla plena de monedes, no en va sortir cap, per si algú s’ho està preguntant). Recordem 
que durant aquell mes de desembre tots nosaltres també anàvem de bòlit amb la implantació de l’obligatorietat del 
certificat covid, cosa que demostra que la història es repeteix i, per sort nostra, ens ha tocat viure en un moment i 
una ubicació geogràfica en què disposem de molts mitjans i tecnologia per fer-hi front.

Certificats pesta negra any 1722

04/23 Sant Jordi confinat

ABRIL

JULIOL

2020
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20/08 Taller de creació escènica FASTT 2020 Garrigàs

04/09 Curs fotografia VIII edició Mirador Photo

25/09 Guanyador XXIè concurs truites, 
edició confinada (*)

25/09 “Xupinasso” de Festa Major confinada (*)

01/10 Conmemoracio IO

OCTUBRE

SETEMBRE

04/09 Museu virtual del concurs de fotografia Mirador Photo

AGOST

29/09 Festa Major confinada

2020
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2020

La Marató confinada TV3

La Marató confinada TV3

Quines anul·lades Anul·lada Festa de la Vellesa

ANUL·LADA

Cancel·lada marxa del garrí

CANCEL·LADES

Campanya sensibilització Escola - Ajuntament

DESEMBRE
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ANUL·LADA

20212021

FEBRER

Comença l’any 2021 i entre onada i onada intentem 
recuperar la normalitat a les nostres vides i a la so-
cietat, però el virus és tossut i mutant i ens costa 
deixar-lo enrere. Moltes famílies ho estan passant 
malament, ja sigui per les afectacions a la salut de les 
persones o per les afectacions a l’economia i un IPC 
disparat que es fa notar a l’hora d’omplir la cistella de 
la compra.

L’evolució de la pandèmia ens permet recuperar algu-
nes activitats, sobretot a l’estiu i a l’aire lliure. Desta-
quem la primera edició del Festival Fabià Puigserver,  
que neix a iniciativa d’un grup de veïns de Vilajoan, 
per retre-li homenatge l’any que es compleixen 30 
anys de la seva mort. Ell va ser un dels fundadors del 
Teatre Lliure de Catalunya i Vilajoan va ser el primer 
poble on es va instal·lar en arribar-hi en Vespa des de 
Barcelona.

L’escola de Garrigàs evoluciona, i passa a formar 
part d’una ZER més àmplia amb la incorporació de la 

nova escola rural de Palau de Santa Eu-
làlia. La nova situació provoca una re-
ducció del nombre d’alumnes i tornem 
al nombre d’alumnes habitual en pre-
pandèmia. Actualment la ZER Alt Em-
pordà aglutina els pobles de Vilanant, 
Cistella, Pont de Molins, Palau de Santa 
Eulàlia i Garrigàs. Una escola consoli-
dada, liderada per un equip educatiu 
molt sòlid i una AMPA entregada donen 
estabilitat i projecció a l’escola de Ga-
rrigàs.

12/02 Carnestoltes Escola

05/01 SSMM Reis d’Orient (*) Associació Balcó de l’Empordà 

GENER

14/02 Eleccions parlament CAT
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19/04 Arranca l’Espai Jove

27/03 Concert Festival Itinera

23/04 Sant Jordi parada AMPA

ABRIL

2021

16/04 l’Escola planta flors

19/03 Homenatge per part dels pobles depenents del CAP de 
Bascara, a la Dra. Bou_ comiat jubilació

MARÇ
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08/07
Equip organitzador FASTT

08/07 Espectacle FASTT a Garrigàs

2021

08/07 Taller creació escènica FASTT Garrigàs
30/09 Mirador Photo 1r premi

30/09 Mirador Photo

30/09 Mirador Photo 2n premi

SETEMBRE

JULIOL

11/09 Diada de Catalunya, canvi senyera (*)
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2021
SETEMBRE

29/09 Sant Miquel, Festa Major de Garrigàs
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2021

01/10 Commemmoració IO

19/12 Aplec de Santa Llúcia de Tonyà, Marató de TV3 - Vilamalla, Siurana i Garrigàs

01/10 Ir Festival 
Fabià Puigserver 
a Vilajoan

OCTUBRE

DESEMBRE

29/09 Sant Miquel, Festa Major de Garrigàs

CANCEL·LADA

Cancel·lació de la Quina de Garrigàs
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20222022
Aquest 2022 ha estat un any de retrobaments, de descobrir-nos 
de nou sense mascareta, de tornar a fer les activitats i festes 
populars i de posar-ho tot de la nostra part per combatre les 
seqüeles anímiques de tot el que hem viscut.

Les persones tenim ganes de passar pàgina i de reprendre la 
vida social i amb això també esperem reactivar l’economia, so-
bretot en aquells sectors més afectats pels confinaments de la 
població.

Destaquem les noves accions que s’han fet gràcies als fons pro-
vinents del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, amb la 
participació de l’Espai jove, que ha creat un mural de sensibilit-
zació que es va presentar en públic durant la Festa de la Igualtat, 
coincidint amb l’obertura de la temporada de piscina.  I molt re-
llevant també ha estat la programació de la II edició del Festival 
Fabià Puigserver realitzat a Vilajoan, enguany conjuntament amb 
el poble de Ventalló. La programació ha tingut la particularitat 
que tots els muntatges estan creats per dones i l’actriu, drama-
turga i directora Bàrbara Mestanza ha estat l’artista resident. En 
aquestes pàgines trobareu un recull de totes les activitats.

(*) Associació Balcó de l’Empordà

05/01 Concert de Reis

05/01 Cavalcada SSMM Reis d’Orient (*)

05/01 SSMM Reis d’Orient (*)

GENER

11/04 Col·laboració Creu Roja - Refugiats

ABRIL
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23/04 Gimcana de Sant Jordi, Espai Jove

23/04 Parada Sant Jordi, AMPA

23/04 Actuació infantil Sant Jordi, AMPA

22/05 XIII Festa de la Vellesa

MAIG
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2022
03/06 Sessió informativa casal d’estiu 24/06 Espai Jove Mural

24/06 Fotos Festa de la Igualtat 2022

16/06 Visita medieval guiada Vilajoan

JUNY
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24/06 Revetlla de Sant Joan (*) 24/06 Revetlla de Sant Joan (*)

2022

02/07 Nit a la fresca 
Sant Pere, 

Festival Itinera

JULIOL

10/07 Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple

30/07 Casal d’estiu 2022
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2022
07/07 Rua inauguració Festival Fastt 2022

07 Sessió informativa casal d’estiu

29/07 Festa Major d’Arenys

07/07 Actuació AVOL Festival Fastt

07/07 Membres taller creació escènica Festival Fastt07/07 Actuació AVOL Festival Fastt

10/07 Presentació taller Mirador Photo

10/07 Clausura Mirador Photo

10/07 Taller Mirador Photo

23/07 Festa Major Vilajoan

30/07 Festa Major d’Arenys

JULIOL
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2022

11/09 Canvi de banderes 11 de setembre

02/10 Ballada de sardanes (*)

02/10 Ball de Festa Major de Garrigàs (*)

30/09 Premiats XXIII concurs de Truites de Garrigàs (*)

01/10 Gimcana de Sant Miquel (*)

01/10 Conmem. 1O, Agermanament La Tallada d’Empordà

07/10 2a edició Festival Favià Puigserver, Vilajoan - Ventalló

07/10 2a edició Festival Favià Puigserver, Vilajoan 07/10 2a edició Festival Favià Puigserver, Vilajoan

SETEMBRE

OCTUBRE
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2022
31/10 Festa de Hallowen, AMPA

31/10 Decoració premiada Halloween

05/12 Quina Garrigàs, AMPA

15/12 Taller de plantes medicinals 
a La Llar

31/10 Guanyadors concurs Halloween
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2022

15/12 Tarda d’exercici compartit, La Llar - l’Escola

18/12 Aplec de Tonyà - La Marató TV3, conjuntament Vilama-
lla, Siurana i Garrigàs

24/12 Quina de Garrigàs (*)

30/07 Aplec Santa Llúcia de Tonyà La Marató de TV3

21/12 Parada de manualitats de Nadal, Escola

21/12 Parada de manualitats i 
cantada de nadales



30 / Butlletí de Garrigàs

Sostenibilitat 1a sessió procés participatiu ICE+

Pla de participacióPla de participació
PLA DE PARTICIPACIÓ ICE+

Tots sabem de la necessitat d’un canvi de model energètic. 

El model actual de consum i generació d’energia no és sos-

tenible, es basa principalment en combustibles fòssils i és 

un dels principals causants del canvi climàtic. Sabem que 

és necessari revertir aquest model i apropar-nos a un ús 

més respectuós, més sostenible, menys contaminant i més 

pròxim d’energia. I per fer-ho possible cal de manera trans-

versal ampliar la implicació, el coneixement i la identificació 

d’accions concretes que tots puguem traslladar arribat el 

moment de prendre decisions.

El municipi de Garrigàs ha de ser part activa d’aquesta 

transformació i per això cal que les diferents administra-

cions, l’Ajuntament i la ciutadania en siguem protagonistes.

Amb aquesta finalitat es va fer un procés participatiu amb 

la finalitat de promoure espais on compartir informació, 

capacitació i empoderament perquè les nostres llars i el 

municipi disposin a mitjà termini d’un model energètic just, 

democràtic i renovable.

Des del mes de juny i fins al setembre de 2021, es van dur 

a terme diferents accions informatives i tallers participa-

tius, fins a culminar amb una votació per a la priorització 

d’accions.

Com a resultat d’aquest procés, el consistori va modificar les 

ordenances fiscals i va aprovar des de l’1 de gener de 2022 

una bonificació fiscal del 95% de l’ICIO en les instal·lacions 

de generació d’energia per a l’autoconsum. 

Des de llavors i fins avui s’han tramitat en aquest 

ajuntament un total de 13 llicències d’instal·lacions 

de plaques solars per a l’autoconsum, que gràcies a 

la bonificació d’impostos aprovada ha suposat, per 

als sol·licitants, un estalvi de 7.035,88 euros.

Sostebilitat sessions participació procés ICE+

Sostebilitat sessions participació procés ICE+ 
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Pla de participacióPla de participació

31/05 Sostenibilitat xerrada plaques solars

Sostebilitat sessions participació procés ICE+

Resultats del Procés
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Serveis al pobleServeis al poble
PARADES SETMANALS

ARRIBA LA FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI!

LA IMPLANTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

• Des de finals del 2019, cada DIMECRES, DE 9 a 13 h del matí, hi ha la parada de fruita i verdura d’en Franc a la plaça 

de l’Ajuntament (per a encàrrecs, al telèfon 695 754 316).

• Des de novembre de 2022, cada DIMARTS, de 10.30 a 11 h del matí, hi ha servei de peixateria fresca de la Mar de 

Roses a la plaça de l’Ajuntament (per a encàrrecs, al telèfon 623 147 400).

Aquest projecte ha estat possible gràcies al treball en equip dels pobles de Bàscara, Vilaür, Sant Miquel, Pontós, Palau de 

Santa Eulàlia i Garrigàs. Ha estat un projecte difícil i llarg, però finalment el juliol de 2021 es va desplegar la primera 

fase, arribant la connexió al 85 % de les llars dels municipis, sense cap cost afegit en concepte de quotes d’alta.  

Des de l’Ajuntament con-

tinuem treballant per fer 

arribar el servei als nu-

clis i cases disseminades, 

amb unes condicions 

d’instal·lació i connexió 

com més avantatjoses mi-

llor. Les últimes pujades 

de preu del cost dels ma-

terials ha dificultat la ne-

gociació, però, tot i això, 

estem segurs que el 2023 

serà l’any que podrem cul-

minar el desplegament previst.

A finals del 2019 l’Ajuntament va consolidar la implantació del gestor d’expedients electrònic, un projecte que ha permès 

l’eliminació progressiva del paper, la implantació de la signatura electrònica en els processos i que facilita a la ciutadania 

els tràmits de forma telemàtica i reduir costos i terminis per a ambdues parts.

L’Ajuntament ha fet un esforç molt gran per digitalitzar-se i aprofitar els avantatges que ofereixen les noves tecnologies 

i alhora ha mantingut l’atenció ciutadana oberta i accessible sense cita prèvia, per facilitar qualsevol tràmit als veïns i 

veïnes.

Xerrada informativa 3 de setembre de 2020 Obra civil de soterrament de serveis i fibra 
òptica entre Garrigàs i Arenys d’Empordà
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Recollida segell Infoparticipa 2020

Recollida segell Infoparticipa 2021

Serveis al pobleServeis al poble
TRANSPARÈNCIA I QUALITAT EN LA INFORMACIÓ

INCORPORACIÓ DE L’AGUTZIL

El segell Infoparticipa és un projecte desenvolupat pel Labo-

ratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural 

de la UAB. L’objectiu d’aquesta iniciativa és avaluar la informa-

ció que es publica als webs de les administracions públiques 

per promoure que millori la seva transparència i qualitat.

L’Ajuntament de Garrigàs aconsegueix el segell per tercer any 

consecutiu, una certificació que reconeix les bones pràctiques 

que es posen de manifest als portals web de les administra-

cions públiques de Catalunya (ajuntaments, consells comar-

cals i diputacions). El segell s’aconsegueix a partir del compli-

ment de tot un seguit de requisits d’informació que l’ens ha de 

tenir publicada a la web i portal de la transparència perquè el 

ciutadà d’una manera fàcil hi pugui accedir.

Participar en aquest projecte ens empeny i esperona a millo-

rar la comunicació i transparència i així es veu reflectit en els 

resultats aconseguits. El primer any que ens hi vam presentar 

va ser el 2020, vam aconseguir un 75% d’assoliment; el 2021, 

un 79% d’assoliment i aquest darrer, un 81% d’assoliment.

El 4 de novembre de 2021 es va incorporar a la 

plantilla de l’Ajuntament Joan Cruz, que va quedar 

en primer lloc del procés de selecció de la plaça 

d’operari de serveis múltiples, una incorporació 

que ajuda a la cura i manteniment dels espais de 

tot el municipi. 
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Obres i milloresObres i millores
ESCOLA DE GARRIGÀS

2020
Substitució de les dues portes de l’entrada 

principal

Import: 6.465,59 €

Finançament: PAES 2018     

Import aconseguit: 4.849,19 €

2020
Instal·lació de plaques solars 

fotovoltaiques al comptador que 

alimenta l’escola i el centre cívic

Import: 18.090,12 €

Finançament: PAES 2018, PAES 

2020 i PUOSC 2020     

Import aconseguit: 17.388 €

2020
Instal·lació d’aparells purificadors 

d’aire, com a mesura de prevenció 

davant el contagi de la covid-19

Import: 1.851,30 €
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Obres i millores 2019-2022
2021
Canvi del tancat perimetral del pati 

Import: 9.044,07 €

2021
Pintura exterior de l’edifici

Import: 5.184,85 €

2022
Substitució de la caseta del pati, 

redistribució interior dels usos, 

millores en el mobiliari i nou accés 

per la porta est

Import: 6.063 €
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PISCINA MUNICIPAL, PISTA POLIESPORTIVA I PARCS PÚBLICS

2019
Substitució de les reixes perimetrals dels dos vasos, dutxa 

exterior, arranjament de paleteria i construcció d’una 

caseta per al tractament de desinfecció 

Import: 18.551,16 €

Finançament: Diputació de Girona   

Import aconseguit: 6.204,08 €

2020
Treballs de reparació d’esquerdes i 

pintura interior i exterior 

Import: 7.550,40 €

2021
Canvi dels focus de la pista, aparcament 

i piscina a projectors led

Import: 2.503,49 €

Finançament: Diputació de Girona   

Import aconseguit: 1.126,56 €

Obres i milloresObres i millores
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2019-2021

2020
Substitució de les porteries de futbol, reparació i manteni-

ment de les porteries de bàsquet

Import: 3.056,08 €

Finançament: Diputació de Girona   

Import aconseguit: 2.500 €

2022
Substitució del tancament perimetral, malla protectora, 

pintura dels tubs i arranjament de la jardinera 

Import: 9.355,53 €

Finançament: Diputació de Girona, foment de l’activitat 

física i l’esport a les comarques gironines 

Import aconseguit: 3.437,50 €

2022
Substitució de l’equip de so i millores a la instal·lació

Import: 4.018,41 €

CENTRE CÍVIC

Obres i millores 2019-2022

Millores als parcs
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EDIFICI U D’OCTUBRE

2019
Adquisició de mobiliari per a l’edifici sociocultural

Import: 4.358,19 €

Finançament: Fons de cooperació 2018   

Import aconseguit: 412,66 €

2021 - 2022
Adequació d’espais, equipaments 

tècnics i mobiliari de la planta baixa de 

l’edifici U d’Octubre per acollir el nou 

ajuntament i els serveis de consultori 

mèdic i correus

Import: 91.758,17 €

Import aconseguit: Fons de Coopera-

ció 2019: 24.587,00 € i Generalitat Ca-
talunya PUOSC 2020-2024: 39.282,34 €

2021
Instal·lació de plaques solars foto-

voltaiques al comptador de l’edifici 

U d’Octubre

Import: 13.572,13 €

Finançament: Fons Feder   

Import aconseguit: 6.491,21 €

Obres i milloresObres i millores
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2019-2021

2021
Dues lliteres elèctriques noves per al consultori mèdic

Import: 1.863,40 €

Finançament: Diputació de Girona  

Import aconseguit: 1.156,67 €

CEMENTIRIS MUNICIPALS

2021 Cementiri d’Arenys d’Empordà
Aquest cementiri es troba situat en un terreny 

argilós i requereix actuacions d’arranjament 

d’esquerdes, punts de reforç, substitució de 

teules i treballs de pintura, de forma periòdica.

Import: 3.388,00 €

2022 Cementiri de Garrigàs
Actuacions de manteniment general, arran-

jament d’esquerdes, reparació d’elements i 

pintura interior i exterior de l’edifici.

Import: 7.453,60 €

Obres i millores 2019-2022
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SEGURETAT

GESTIÓ DE RESIDUS

2022
Instal·lació d’un sistema de càmeres de videovigilància per a la protecció 

d’edificis públics i a la zona d’equipament del centre cívic

Import: 10.194,25 €

Finançament: Fons de cooperació de la Diputació de Girona

Import aconseguit: 10.194,25 €

2019
Punt de llum solar al tancat de contenidors d’Arenys 

d’Empordà

Import: 3.603,16 €

Finançament: Fons de cooperació 2018

Import aconseguit: 3.603,18 €

2021
Punt de llum solar al tancat de contenidors de Tonyà

Import: 4.046,20 €

Finançament: PUOSC Generalitat

Import aconseguit: 1.874,04 €

2019
Trasllat del tancat de contenidors de 

Vilajoan

Import: 5.862,45 €

Finançament: Fons de cooperació 2018

Import aconseguit: 5.862,45 €

2019
Nou contenidor de roba Ecosol

Obres i milloresObres i millores
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2022
Substitució de 28 contenidors de selectiva a tot el 

municipi (envasos, paper i vidre) pels nous models 

New Easy City. Aportació anual durant 5 anys.

Import: 11.732,00 €

MOBILITAT

2021
Millores de recorregut, servei i seguretat de cir-

culació a la carretera GIV6226, tram de Garrigàs 

a Arenys d’Empordà 

Import: 852.146,48 €

Finançament: Diputació de Girona

Import aconseguit: 852.146,48 €

Obres i millores 2019-2022

2019
Instal·lació de nous fanals de llum 

a l’entrada del poble de Vilajoan

Import: 7.829,73 €

Finançament: Fons de cooperació 2018

Import aconseguit: 7.829,73 €

2021
Reasfaltatge del carrer Silvestre Santaló, millores 

en la canalització de les aigües pluvials, nou em-

bornal i reasfaltatge d’un tram del carrer Gran

Import: 26.250,95 €

Finançament: Diputació de Girona, ajut de 

Presidència i Fons de cooperació 2020

Import aconseguit: 17.588,14 € 

2021
Reasfaltatge i reparació d’accés d’un 

tram de la carretera municipal d’Arenys 

d’Empordà a Vilajoan 

Import: 3.000,00 €
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2020
Protecció de l’arbrat, instal·lació d’una 

jardinera de fusta al carrer del Clos

Import: 3.323,87 €

Finançament: Fons de cooperació de la 

Diputació de Girona 2021

Import aconseguit: 3.323,87 €

2019 - 2022
Treballs efectuats de manera períodica a 

diferents camins públics rurals, consistents 

a netejar, desbrossar, adequar, definir, 

reparar i reomplir amb material adequat

Import: 61.910,06 €

Finançament: Diputació de Girona

Import aconseguit: 38.305,20 €

2021
Reasfaltatge del carrer Costa i millores 

en la canalització de les aigües pluvials, 

nous embornals, vorada remuntable i 

instal·lació de rigola

Import: 21.544,05 €

Finançament: Diputació de Girona, ajut 

de Presidència i Fons de cooperació 2020

Import aconseguit: 14.434,51 €

2022
Condicionament del tram inicial (340 

metres) de la carretera GIV-6226, just a la 

connexió amb la cruïlla N-II, per donar-li 

l’amplada reglamentària

Import: 139.704,09 €

Finançament: Diputació de Girona

Import aconseguit: 139.704,09 €

Obres i milloresObres i millores

ARRANJAMENT DE CAMINS PÚBLICS RURALS
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2019-2021

GESTIÓ DE L’AIGUA

2020
Instal·lació de dues vàlvules de 

seccionament en el tram de Garrigàs a 

Arenys d’Empordà

Import: 2.000,00 €

2021
Substitució de la xarxa d’aigua potable i 

sanejament al tram vell del carrer Costa 

de Garrigàs

Import: 32.028,31 €

Finançament: Fons de cooperació 2020

Import aconseguit: 24.587,00 €

2020
Rehabilitació del pou vell, situat al centre 

cívic de Garrigàs, amb l’objectiu de millorar 

el rendiment del pou i la gestió eficient de 

l’aigua

Import: 33.054,46 €

Finançament: Agència Catalana de l’Aigua

Import aconseguit: 20.282,78 €

TOTAL INVERSIONS
1.432.357,70 €

Percentatge de cofinançament 87%
Aportació de fons propis de l’Ajuntament 13%

IMPORT ACONSEGUIT
1.247.170,93 €

Obres i millores 2019-2022
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EntrevistesEntrevistes a entitats

ESCOLA DE GARRIGÀS

1. Què representa ser directora de l’escola de Garrigàs?

Estar al capdavant de l’escola de Garrigàs porta implícita 

una gran responsabilitat, però realment és molt més 

que una responsabilitat. És un gran repte i una gran 

oportunitat, l’oportunitat i el repte de liderar i viure la 

posada en pràctica d’un projecte educatiu que pretén 

acompanyar els infants en el desenvolupament de les 

habilitats per a la vida a través de situacions i espais que 

els permetin:

• Viure l’aprenentatge de manera global.

• Promoure la capacitat d’autoreflexió.

• Promoure l’actitud proactiva, emprenedora i comunitària.

• Fomentar l’autoconeixement.

En definitiva, és un projecte de gran envergadura en el 

qual es fa imprescindible la col·laboració, el compromís i 

la unió de tots els membres de la comunitat educativa, 

ja que requereix molta energia, dedicació, organització i 

il·lusió perquè tot flueixi i es mogui en sintonia.

2. Com has viscut la pandèmia?

Amb incredulitat, incertesa, por, ofec, vulnerabilitat, 

impotència, solidaritat, respecte, amor... Aquestes són 

algunes de les moltes paraules que em venen al cap 

quan recordo el moment d’esclat i de convivència amb la 

pandèmia. Realment, va ser una vivència molt dura i molt 

complicada, en què tots ens esforçàvem per mantenir la 

normalitat de la situació d’incertesa que estàvem vivint. I 

tot i les dificultats que vam haver de viure, també se’ns 

van obrir les portes a nous aprenentatges, especialment 

tecnològics.

Escola de Garrigàs any 1965
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EntrevistesEntrevistes a entitats

3. Com veus el futur de l’escola?

Quin serà el futur del nostre centre educatiu? Tot i que 

no en tinc la certesa absoluta, penso que, amb el pas del 

temps, a l’escola de Garrigàs es faran molt visibles els fruits 

que, a través del projecte educatiu de ZER, hem començat 

a sembrar.

Alhora, gràcies a la col·laboració i implicació de tota la 

comunitat educativa, anirem caminant cap a una escola 

cada vegada més acollidora, on tothom se senti benvingut 

i benvinguda, una escola connectada i compromesa amb 

el poble, la ZER i l’entorn. 

Escola de Garrigàs

Directora: Rosa Comamala
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CONSULTORI MÈDIC GARRIGÀS

Què representa estar al capdavant del consultori 

mèdic?

Representa molta responsabilitat. És difícil fer la feina i 

fer arribar informació certa quan hi ha tanta incertesa. 

2. Com heu viscut la pandèmia?

Per a nosaltres ha estat molt dur emocionalment. La 

incertesa, el desordre, la preocupació de la gent i la de 

l’equip per tot el que es viu… ens han tret hores de son 

i ens han provocat molta angoixa. 

3. Què destacaríeu de la feina que feu?

Destaquem el fet de poder ser propers i poder ajudar 

amb el que podem. Intentem que no sigui molt 

complicat poder-nos consultar i procurem facilitar, al 

màxim, el fet de contactar amb nosaltres. Però hi ha 

coses que no són a les nostres mans. 

4. Com veieu el futur de la sanitat?

El futur de la sanitat el veiem negre… Falten metges 

per males condicions laborals i es sobrecarrega i 

sobreresponsabilitza la infermeria. Creiem que hi ha 

una mala gestió i un desconeixement de la nostra feina 

per part de qui ens mana. 

5. Vols afegir alguna cosa més?

Voldríem agrair la paciència, comprensió i suport que la 

gent ha tingut amb nosaltres durant tota la pandèmia 

i, sempre, de fet.

Doctora: Ariadna Jordà

Infermera: Mary Haag

EntrevistesEntrevistes a entitats
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SERVEIS SOCIALS – EQUIP TERRITORI GARRIGÀS

1. Què representa per a vosaltres ser l’equip de Serveis 

Socials d’un municipi com Garrigàs?

A nosaltres, treballar en un poble com Garrigàs ens 

permet tenir un tracte proper amb les persones que 

atenem, tenint present la diversitat amb què ens trobem 

al municipi. Ens sentim vinculades al territori a causa de 

la facilitat i proximitat que tenim amb els recursos de la 

zona. En destaquem la bona relació amb l’Ajuntament de 

Garrigàs, amb qui en tot moment hem pogut treballar 

conjuntament quan ha sigut necessari i sempre s’ha 

mostrat col·laborador i facilitador amb nosaltres.

2. Com heu viscut la pandèmia des d’aquest punt de 

vista?

La pandèmia ha sigut complicada per a tothom. En 

concret, des dels Serveis Socials ha sigut molt difícil perquè 

treballem amb persones en situació de vulnerabilitat i, per 

tant, les conseqüències que es derivaven de la pandèmia 

podien agreujar encara més la situació socioeconòmica i 

de salut d’aquestes persones. Durant el confinament, es 

van detectar noves necessitats latents al territori. Tant des 

de l’Ajuntament de Garrigàs com des dels Serveis Socials 

ens vam haver d’activar per trobar solucions a aquestes 

demandes. 

Aquesta etapa ens ha replantejat la manera de treballar i 

ens ha fet buscar noves maneres d’intervenir per mantenir 

el contacte amb les persones que viuen al municipi.

3. Com veieu el futur en el vostre àmbit i referent al 

municipi de Garrigàs? 

La perspectiva que tenim és positiva, amb ganes de 

començar a implementar millores. Tenim molt en compte 

el treball individual i familiar que efectuem en l’actualitat, 

que ens ocupa part de la intervenció, i ens agradaria 

ampliar la mirada. La nostra projecció és poder potenciar 

la vessant comunitària, efectuant projectes grupals i 

comunitaris que afavoreixin la cohesió del poble, com ara 

crear un grup intergeneracional que comporti la implicació 

i participació de tots els agents del municipi.

Coordinadora de la Unitat Interior: Sabina Moreno

Equip d’Acollida i Promoció Social: Sofa Arbés 

Equip Dependència i Promoció de l’Autonomia: 

Iolanda Salguero

Equip Infància i Família: Neus Fayet

EntrevistesEntrevistes a entitats
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AMPA GARRIGÀS

1. Què suposa estar al capdavant de l’AMPA?

Com a presidenta, per a mi representa ser un guia per a 

totes les famílies en el camí de la seva participació cada 

cop més implicada en les activitats de l’escola i en l’escola 

en si, buscant en tot moment aconseguir l’objectiu de 

qualsevol AMPA, que és vetllar pel benestar dels nens i 

nenes de l’escola i de tota la comunitat educativa, i que 

podria resumir en mantenir una bona relació entre 

alumnes, famílies i escola.   

És una tasca que va associada a diverses accions que 

podríem dir que, per una banda, són Informatives i, per 

l’altra, de representació: informatives a través de diverses 

vies entre el centre, les famílies, i l’Ajuntament referent 

a l’organització escolar, menjador, desenvolupament 

del curs, funcionament del Consell escolar i de la nostra 

ZER, d’activitats, etc., i de representació en el Consell 

Escolar participant en les decisions corresponents i en 

les reunions de la direcció del centre i de la ZER a la qual 

pertany l’escola.

2. Com heu viscut la pandèmia?

Com en tots els àmbits socials i laborals va ser un xoc 

també en el dia a dia de la nostra AMPA, i vam intentar que 

el traspàs d’informació entre escola i famílies fos ràpida i 

efectiva i sobretot clara, ja que hi havia molta incertesa 

sobretot a l’inici de la pandèmia.

Gràcies a les noves tecnologies, que ens va caure a sobre 

com un xàfec d’estiu, i que resumiria en fer reunions i 

classes via zoom i que pares i mares vam aprendre de cop 

a utilitzar, les reunions i xerrades sobre tasques i activitats 

diverses de l’AMPA no van desaparèixer del tot a la nostra 

escola, a diferència de les escoles grans, on la continuïtat 

de les associacions estava en perill segons l’AFFAC a causa 

del desinterès dels progenitors, ja que no es reunien a 

la sortida de l’escola, no es feien trobades, ni activitats 

extraescolars ni festes.

Nosaltres, però, vam intentar sempre mantenir la relació 

amb les famílies, adaptar-nos a la situació del moment i 

mantenir les festes tradicionals fent reunions i essent una 

manera d’unir les famílies, i vam poder fer el dia de Sant 

Jordi i la Quina l’any passat, 2021, gràcies a l’Associació 

Balcó de l’Empordà, cosa que ens va anar molt bé per 

poder comprar material per a l’escola i per al pati de 

l’escola.

3. Com veus el futur de l’AMPA i de l’escola?

Recordo que fa 10 anys, quan vaig portar el meu fill gran a 

l’escola, només eren 7 alumnes, i jo com a antiga alumna 

de l’escola vaig escollir aquesta opció. Vam crear una nova 

AMPA, vam sanejar l’estat de comptes i vam tirar endavant 

un pla de menjador a través del Consell Comarcal per 

assegurar el servei. A partir d’aquí es van anar apuntant 

cada cop més alumnes fins a arribar als 22-26 que cada 

any hi sol haver, a excepció del 2020.  

L’AMPA també ha anat creixent amb l’escola i cada cop 

amb projectes més grans i engrescadors fins a aconseguir 

el servei d’acollida matinal amb l’ajuda de l’Ajuntament, 

activitats extraescolars, i ara ja pensant en com oferir 

acollida de tarda per als pares i mares de la nostra escola.

Personalment i després d’haver superat el desencís 

general de la incorporació d’una nova escola a la nostra 

ZER, sé que l’escola i la nostra AMPA no pararà de créixer 

i d’oferir noves activitats, projectes i reptes a les famílies, i 

penseu que, si parlo en plural, és perquè l’AMPA som tots: 

els que formem l’equip de govern, els de les comissions, i 

tots els pares, mares, avis i àvies i de tots els alumnes de 

la nostra petita escola.

Presidenta: Glòria Falgàs
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ESPAI JOVE

1. Què representa ser el dinamitzador de l’Espai Jove?

Per a mi ser el dinamitzador de l’Espai Jove representa fer 

una feina dinàmica i divertida. Al principi pot ser compli-

cat, ja que t’has d’acabar guanyant els joves. Però un cop 

arribes a aquest punt, és tot molt més divertit perquè hi 

ha comunicació, jocs, dedicació, rialles… tot de manera 

conjunta, i s’estableix un vincle que fa les coses més fàcils.

2. Com veus el futur de l’Espai Jove?

L’Espai Jove, de cara al futur, veig que podria evolucionar 

com un punt de trobada per als joves, tant grans com pe-

tits, potser amb diferents dies i horaris. 

Trobo que perquè l’Espai Jove tingui una continuïtat 

s’hauria de crear un espai per als més petits (menors de 

12 anys), sense deixar de banda els joves, ja que captivant 

aquests nens i nenes podríem garantir i fomentar que 

segueixin a l’Espai Jove fins que tinguin 18 anys, si volen. 

Introduint aquest grup d’edat més petit es podria crear 

una interacció amb els dos grups, de petits i joves, i que 

quan els membres més petits passin al grup de joves, ja 

els coneguin i hagin pogut establir-hi comunicació.

Dinamitzador: Nil Rando

EntrevistesEntrevistes a entitats
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LA LLAR

1. Què representa per a vosaltres La Llar?

En general, per a la gent que hi anem, La Llar és una ma-

nera de fer unes activitats que potser a casa no faríem, o 

que no faríem tant. Es tracta de passar una bona estona 

en companyia d’altra gent fent unes labors que, consta-

tem, milloren la nostra salut, tot mirant de passar-ho bé.

2. Com es va viure durant la pandèmia el tancament de 

La Llar?

Cada membre del grup ho va viure de manera diferent, 

uns ho van trobar a faltar més que altres. Als que els agra-

da estar a casa potser no ho van trobar a faltar tant. De 

totes maneres fèiem el Taller de Memòria per Internet i 

això va fer que no desconnectéssim del tot.

3. Com veieu el futur de La Llar i què li demanaríeu?

Això el temps ho dirà. Depèn de la gent que s’hi pugui 

anar apuntant en un futur. De moment, hi ha dies que 

som més i d’altres que som menys, ja que no sempre pot 

venir tothom.

Actualment n’hi ha que troben a faltar el Taller de Memòria, 

però en general tothom està content. Ara hem començat 

un curset elemental d’herbes medicinals que és molt 

interessant i s’hi ha apuntat força gent. Què més podem 

demanar!

Assistent habitual:Josep Maria Antoner
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ASSOCIACIÓ BALCÓ DE L’EMPORDÀ

El Balcó de l’Empordà és una associació amb gairebé 40 

anys d’història al poble. Neix com a associació cultural 

d’àmbit local, amb l’objectiu que Garrigàs gaudeixi d’un 

teixit social participatiu. 

1. Què representa estar al capdavant de l’entitat?

No em sento al capdavant de res. Som un equip. Pre-

nem les decisions en equip, celebrem els encerts en 

equip i entomem les errades en equip. El meu paper 

implica fer d’interlocutora amb altres entitats, amb 

l’Administració, amb proveïdors, etc., però més enllà del 

fet purament organitzatiu, ningú té un paper més relle-

vant que l’altre, sumem i ens complementem, per això 

sempre acabem aconseguint el que ens proposem.

2. Com heu viscut la pandèmia?

Com la majoria d’entitats, patint molt.

Patint perquè, de sobte, vam haver de parar i no sa-

bíem si podríem tornar a funcionar a curt termini. Pa-

tint també per la precarietat pressupostària, que ens 

ha afectat molt i ens limitarà durant uns quants anys, 

i patint pel futur... hem de repensar gairebé totes les 

activitats que ens defineixen i és una tasca complicada.

La nostra principal font d’ingressos és la Quina i ens 

disposem a encarar una nova temporada sense cap 

garantia d’èxit, plena de dubtes i incerteses. Mai saps 

si les decisions que prens seran encertades i en l’àmbit 

pressupostari, tenim molt poc marge per a l’error.

3. Què destacaríeu de la feina de voluntariat que feu?

Que la fem amb il·lusió i bon humor. Tant a la junta com 

a l’equip de suport, que sempre respon “present” quan 

organitzem alguna cosa, som tants caps, tants barrets. 

No hi ha dues persones iguals i aquí rau la nostra rique-

sa. Som la suma de moltes qualitats i un grapat de de-

fectes, i això ens permet connectar amb tothom, d’una 

manera o d’una altra.

Els nostres valors socials són ferms, ens impliquem, vo-

lem ser actors de l’evolució del nostre poble, no n’hi ha 

prou amb ser espectador i jutjar el que fan els altres. 

Ens sentim orgullosos que l’associació sigui una eina de 

participació i un element actiu que ajuda a donar forma 

a la societat en la qual vivim perquè només participant 

activament podem considerar-la com a veritablement 

nostra.

4. Com veieu el futur de l’associació?

Encara que tothom ens conegui com “la comissió de 

festes”, des dels seus inicis, el Balcó de l’Empordà es 

constitueix com a associació cultural. I així ens veiem, 

com a eix vertebrador de l’autoestima del poble. El 

sentiment de poble és el que ens diferencia dels barris 

dormitori. L’associació ha de ser un dels garants de la 

personalitat de Garrigàs. Ha de jugar un paper impor-

tant en la guarda i protecció del patrimoni i els costums 

locals, i fer-ne difusió. Una difusió en dos sentits: per 

una banda, a l’àmbit local, esforçant-nos perquè els so-

cis es sentin orgullosos de la feina que es fa i en siguin 

partícips; per una altra, difondre-ho més enllà del nos-

tre terme, mostrant que tenim elements de valors que 

val la pena lluir i respectar.

Aquest és el gran repte, ja que la capacitat de les asso-

ciacions de caràcter local és limitada, però segur que 

trobarem la manera de preservar el nostre passat mi-

rant el futur.

EntrevistesEntrevistes a entitats
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5. Vols afegir alguna cosa més?

Sí. Les entitats són un dels pilars de la vida cultural d’un poble, el teixit associatiu és poderós i ben estès a tot Catalunya, 

però cada dia hem de fer front a més reptes i exigències que, sovint, voregen la professionalització: estatuts, registres, 

assegurances, impostos, subvencions, censos, etc. Cal que l’Administració valori el capital social que representen les 

associacions i reformuli la seva forma d’interactuar-hi per garantir-ne la continuïtat.

Presidenta: Estefi Gratacós
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COMISSIÓ FESTA MAJOR D’ARENYS

1. Què representa estar al capdavant de la comissió?

Soc president novell de la Comissió de Festa Major 

d’Arenys d’Empordà, que l’any passat va reprendre amb 

il·lusió la celebració d’aquesta festa d’estiu. Per a mi, estar 

a la Comissió és un grau més de pertinença al poble i me’n 

sento orgullós.

2. Com heu viscut la pandèmia?

Encara que vinc al poble des de petit, visc a ciutat i des 

d’allà he enyorat poder-la haver passat aquí, quasi sense 

notar-ne els efectes.

3. Què destacaríeu de la feina de voluntariat que feu?

És emocionant veure l’empenta de tots els que s’han 

implicat a la Comissió. Aquest any ha sigut un equip força 

renovat, però entre tots hem fet una gran feina que s’ha 

vist més que compensada amb un resultat excel·lent.

4. Com veieu el futur de la comissió?

La Comissió de Festa Major d’Arenys té una tasca molt 

puntual en el temps, però a tots ens agradaria que pogués 

ampliar-se a més esdeveniments durant l’any, seria una 

prova més de bona salut cívica.

5. Vols afegir alguna cosa més?

Visca el poble i visca la Festa Major!

President: Jordi Darder

EntrevistesEntrevistes a entitats
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ELS QUATRE GATS DE VILAJOAN

1. Què representa estar al capdavant de la comissió?

La majoria dels representants de la Comissió de 

Festes Els 4 Gats de Vilajoan venim de fora i deu fer 

aproximadament entre 5 i 6 anys que vivim al poble. La 

recuperació de la Festa Major de Vilajoan va sorgir el 2018 

com una pseudobroma que al final va acabar en alguna 

cosa mitjanament seriosa. El 2019 vàrem revifar l’esperit 

de la Festa Major fent-la realitat amb l’ajut de tot el poble. 

Estar al capdavant d’aquesta comissió significa això: tirar 

del carro amb energia fresca i jove i aportar una mica més 

de vida i alegria a la nostra estimada pedania. 

 

2. Com heu viscut la pandèmia?

Un es pot imaginar el que significa viure en un poble sense 

botigues i sense asfaltar i que siguem 14 persones vivint-

hi durant tot l’any. Si no obres ni la tele ni la ràdio, el temps 

s’atura i la pau que envolta el poble es multiplica. Vàrem 

haver d’esperar 2 anys per tornar a recuperar la Festa, 

però al final va valdre la pena. La Festa és més viva que 

mai!

 

3. Què destacaríeu de la feina de voluntariat que feu?

Viure i veure els retrobaments entre persones que 

feia anys que no es veien és un plaer indescriptible i 

una satisfacció gegant. La Festa també ens ha donat 

l’oportunitat de conèixer-nos els uns amb els altres i crear 

vincles nous entre tots nosaltres, els que hi vivim tot l’any i 

els que hi tenen casa de segona residència. 

 

4. Com veieu el futur de la comissió?

És una comissió nova i amb moltes ganes. Farem tot el 

possible perquè la flama no s’apagui.

President: Patrick Brentano
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SANTA LLÚCIA DE TONYÀ

1. Com heu viscut la pandèmia?

La pandèmia va significar per a tothom un trencament 

amb la rutina diària. Tot va quedar parat. El confinament 

va comportar una aturada a les relacions socials. Per això, 

tots esperàvem poder tornar a celebrar l’Aplec de Santa 

Llúcia, que la gent es tornés a trobar, a xerrar, a ballar... 

Crec que ha estat un fet molt positiu per al poble haver-lo 

fet coincidir amb la Marató per a revitalitzar una festa que 

s’anava reduint cada vegada més a la gent gran. 

Imatges de l’aplec de Sta Llúcia de l’any 1971. Arribada de la gent amb bus

2. Com veieu el futur de la festa de Santa Llúcia?

Per a mi és una gran satisfacció poder cedir aquest es-

pai als ciutadans de Garrigàs, Vilamalla i Siurana, bàsica-

ment perquè tinguin un dia per a poder renovar vincles 

d’amistat. 

No cal dir que tot això es pot fer gràcies que els membres 

de la comissió dediquen part del seu temps, d’una 

forma totalment voluntària i altruista, a organitzar tot 

l’esdeveniment.

Propietari: Jordi Porxas

Entrevistes
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DONANTS DE SANG

1. Què representa ser delegada de l’associació?

Mirar d’ajudar a trobar voluntaris perquè donin sang, ja 

que és molt necessària per a molta gent.

2. Com heu viscut la pandèmia?

Per sort en els municipis petits no va afectar gaire, ja que es 

va poder fer la donació anual malgrat les circumstàncies.

3. Què destacaríeu de la feina de voluntariat que feu?

És una feina altruista però necessària, ja que en algun 

moment de la nostra vida tots podem necessitar sang.

4. Com veieu el futur?

Esperem que continuï, fa un parell d’anys que estic 

buscant una substituta o substitut per deixar la delegació 

en bones mans.

5. Vols afegir alguna cosa més?

El primer és donar les gràcies a tots els donants, la 

resposta de la gent sempre és molt positiva i a poc a poc 

augmenten les donacions en el nostre municipi.

També vull donar les gràcies a l’Ajuntament pel seu suport 

sempre que es fa la donació.

Delegada del municipi de Garrigàs: 

Montse Garrido

40a trobada de delegacions de l’Alt Empordà de 

l’associació de Donants de Sang i Teixits. 

A la foto: Marc Ibars - President Federació Catalana 

de donants de sang. Montse Garrido - Delegada 

del municipi de Garrigàs. Jordi Segura - President 

donants sang de la província de Girona.
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100è ANIVERSARI 22/07/1921 – 22/07/2021 

En el seu 100è aniversari la Maria encara no s’acabava de 
creure que passes a ser centenària.  

La família li va organitzar una passejada pels carrers de la 
seva infantesa i durant el recorregut s’hi va poder trobar 
amb persones amigues i conegudes al llarg de la seva vida, 
per seguidament culminar la celebració amb un dinar 
amb l’assistència de la família més estreta, on si respirava 
felicitat i estimació per la Maria. 

Emocionada, l’homenatjada va tenir un especial record 
cap als seus pares i germana, en paraules seves “si els 
meus pares em veiessin no es creurien que avui faig 100 
anys” i el goig de veure als seus besnéts i besnétes bufant 
les espelmes amb ella. 

Lluïa ben cofoia,  la medalla centenària que El Departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies li ha lliurat com a 
reconeixement a les persones residents a Catalunya que 
hagin complert els 100 anys. 

Va ser un honor per aquest poble viure la celebració 
del seu 100è aniversari. No tenim en el record de les 
darreres dècades cap persona que hagi complert 
aquesta edat. 

L’alcaldessa Pilar Bosch i la regidora Dolors Quer, en nom 
de tot el poble de Garrigàs, li van fer lliurament d’un ram 
de flors, capsa de bombons i una felicitació amb la lectura 
del poema “Amic vols venir?” de Joana Raspall. 

Avui la Maria ja té 101 anys, tota una fita! En nom dels 
veïns i veïnes i de l’equip de govern de l’Ajuntament de 
Garrigàs, li desitgem MOLTA FELICITAT I PER MOLTS ANYS 
MÉS! 

La tarda és molt clara, 

l’aire té sentors de mar i 

muntanya. 

Fugim dels sorolls  

i busquem la calma 

on compartirem les nostres 

paraules. 

Poques en direm 

i ben escoltades, 

amb pau dins el cor 

 llum en les mirades. 

Vols venir, amic? 

La tarda és tan clara! 

                            Joana Raspall

Jubilacions AniversarisJubilacions i aniversaris
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La tarda és molt clara, 

l’aire té sentors de mar i 

muntanya. 

Fugim dels sorolls  

i busquem la calma 

on compartirem les nostres 

paraules. 

Poques en direm 

i ben escoltades, 

amb pau dins el cor 

 llum en les mirades. 

Vols venir, amic? 

La tarda és tan clara! 

                            Joana Raspall
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COMIAT MOSSÈN FLORENTÍ - 18/09/2022

El 18 de setembre de 2022, va tenir lloc, a Bàscara, l’acte d’homenatge a Mn. Florentí Luis, qui fou rector durant 25 anys 
de les parròquies d’Arenys d’Empordà, Bàscara, Calabuig, Garrigàs i Palau de Sta. Eulàlia. 

La senzillesa, la humilitat i la generositat de Mn. Florentí fan que sigui una persona molt estimada per tothom. És un gran 
aficionat a la pesca, a la caça i al futbol, activitats que li han permès vincular-se, fins que la salut li ha permès, a diverses 
entitats del poble de Bàscara com el Coto de Caça, El Pessebre, el FC Bàscara o la Llar del Pensionista, on darrerament 
passava llargues estones conversant amb la gent gran o jugant al dòmino.   

És una persona que, més enllà de la seva tasca evangelitzadora, ha sabut i sap estar al costat de les persones més 
vulnerables, de les famílies i també dels infants. Acompanyant sempre, des del més absolut respecte, s’ha sabut guanyar 
la simpatia de tota una comunitat que avui celebra la fortuna d’haver pogut compartir, plegats, no només 25 anys de 
professió a les nostres parròquies sinó també, l’any 2003, els seus 50 anys de sacerdoci, o el mil·lenari de l’església de St. 
Aciscle i Sta. Victòria el 2019. 

És per aquest motiu que les cinc parròquies, es van agrupar per homenatjar mossèn Florentí en un acte que va incloure 
una missa concelebrada a Bàscara, parlaments, homenatge i presents per part de les parròquies, un piscolabis popular 
que va concloure amb un dinar. 
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COMIAT DRA. BOU - 03/04/2022

En el marc de la inauguració del nou ajuntament, es va portar a terme un acte de reconeixement a la Dra. Bou amb 
motiu de la seva jubilació i als quatre darrers alcaldes, a qui s’ha volgut fer arribar l’agraïment i un record del poble de 
Garrigàs, en forma de gravat que ha creat expressament per aquest acte el pintor, mestre i veí, Daniel Lleixà.  

La sala de plens estava engalanada per 
l’ocasió amb l’exposició fotogràfica Empo-
der-Art-te, autoria dels Garriguencs Lluís 
Carballo i Cèlia Mach.  

Discurs de la Doctora Maria Bou (met-
gessa de capçalera 1981-2021):  

Ara fa un any que em vaig jubilar i alesho-
res vaig demanar a l’ajuntament que us 
passés una carta de comiat, on us donava 
les gràcies pel respecte que m’heu tingut 
durant aquests anys de convivència. 

Voldria que el reconeixement que avui em 
feu sigui també per tots els companys i 

companyes que hem compartit: metgesses, metges, infermers 
i infermeres (Mary, Leopoldo, Josep Lluís…) administratius i 
persones que han vetllat pel manteniment del consultori. 

També ha de ser el reconeixement a l’alcaldessa i alcaldes i els 
seus equips de govern, pel suport i recolzament que sempre 
han donat. 

I molt especialment, a tot el poble de Garrigàs, als que ara sou 
i els que ens han deixat, per la bona acollida i confiança. 

Des que vaig començar a exercir com a metgessa de capçalera 
fins avui, l’assistència a la salut ha canviat molt. Recordo els 
primers consultoris locals on taula, cadira, boli i fonendo eren 
suficients per anar tirant. Després va venir la reforma sani-
tària, els primers vocabularis mèdics en català, la creació de 
les ABS. Hi havia il·lusió i competència per treballar de sanita-
ris i s’hi van invertir molts recursos. Durant els anys següents 
hi ha hagut espectaculars avenços en medicina: Nous tracta-
ments, nous fàrmacs, nous mètodes diagnòstics… 
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I hem arribat al temps de la 
tecnificació i la nova burocra-
tització de l’atenció sanitària, la 
dificultat de trobar professio-
nals, les desconcertants llistes 
d’espera... I la pandèmia, que 
ha posat en relleu les nostres 
febleses. 

Desitjo que d’ara endavant hi 
hagi prou seny i intel·ligència 
per saber ordenar el sistema 
sanitari. 

Així que, permeteu-me que 
acabi amb una reivindicació, 
un reconeixement a totes les 
persones que, des de diferents 
estaments, han posat cos i ànima en una lluita que avui en dia encara es fa més necessària, la lluita perquè la sanitat 
pública d’aquest país sigui cada dia, dia a dia, una realitat. 

Gràcies 
Dra. Maria Bou

Imatges de l’acte d’homenatge a la Dra. Bou i els darrers 4 alcaldes: Miquel Brugués Palomer, Jaume Teixidor Pagès, Miquel Berenguer Nierga i 
Josep Masoliver Subirós. 

Foto Dra. Bou i mestre Lleixà
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VEÏNS SALVATGES: ELS TRITONS

Entre els diferents amfibis que trobem a Garrigàs els més 
interessants i desconeguts són els tritons, uns amfibis de 
l’ordre dels urodels. Quan parlem d’amfibis pensem en les 
granotes i els gripaus (anurs). Els tritons i les salamandres 
(urodels) se’n diferencien per tenir una cua llarga durant 
tota la seva vida. 

Tradicionalment, s’ha dit que, si hi ha tritons a l’aigua, 
és bona per beure. Que hi hagi tritons no significa que 
l’aigua sigui potable, però és ben cert que els tritons són 
un bon indicador de la qualitat de l’aigua, ja que són molt 
sensibles als agents tòxics i a la contaminació. Per garantir 
la preservació de la població de tritons hem de conservar-

TRITÓ PALMAT (Lissotriton helveticus)

El tritó palmat es distribueix per Europa occidental i 
arriba al terç septentrional de la península Ibèrica. És una 
espècie poc comuna a Catalunya; present a les comarques 
gironines, al nord de les comarques barcelonines i, 
puntualment, a les Terres de l’Ebre i al Pirineu. A l’Alt 
Empordà és molt escàs i està en clara regressió, ha 
desaparegut dels Aiguamolls i del conjunt de la plana alt-
empordanesa.

 Actualment, es considera l’amfibi més escàs de la comarca 
i només se’n coneixen observacions aïllades. La presència 

ne els hàbitats, tant els aquàtics (recs, torrents i basses) 
com els terrestres (alzinars, pinedes, boscos de ribera...). 

La contaminació de les aigües superficials i la introducció 
d’espècies invasores, com el cranc de riu americà i peixos 
com la gambúsia o el carpí, són la principal amenaça 
d’aquests entranyables veïns salvatges. Si teniu la sort 
de trobar-ne algun, observeu-lo tranquil·lament, però 
no el toqueu. Són espècies sensibles i delicades. La seva 
manipulació els pot comportar diverses afectacions (estrès 
innecessari, irritació de la pell, transmissió de patògens...). 
A Garrigàs trobem dues espècies de tritons: el tritó palmat 
i el tritó verd.

del tritó palmat a Garrigàs era coneguda a finals dels anys 
80. Així ho recollia el treball de Jenar Fèlix (1989) (1). No 
teníem més referències de la seva presència al nostre 
municipi fins a l’any 2019, quan en un control rutinari els 
tècnics del Servei de Control de Mosquits varen localitzar-
ne una larva al rec de la Font del Rentador. 

Gràcies a aquesta troballa vaig iniciar les prospeccions i he 
pogut descobrir una important població de tritó palmat al 
costat de casa. A Garrigàs viu al voltant de recs, torrents i 
basses de la conca del Fluvià (torrent dels Sorrells, bassa de 

Tritó palmat, mascle (terrestre). Tritó verd, femella (terrestre).
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Can Tallada,...) i de la conca del Regatim (rec de la Font del Rentador, rec de Mas Nita,...). Per contra, no és present als 
recs afluents de la riera de Siurana, enmig de la plana agrícola de Tonyà, degut a la pitjor qualitat de l’aigua i a la presència 
d’espècies invasores. 

(1) Fèlix J. (1989): Els amfibis i els rèptils. In: Els Aiguamolls de l’Empordà. Aspectes ecològics, històrics i socials del Parc 
Natural. Quaderns dels Indiketes, núm. 3. Carles Vallès, ed. Figueres. 225-239.

Hàbitat del tritó palmat al rec de Mas Nita.

Femella (aquàtica). Mascle en zel (aquàtic).

El palmat és el més petit dels tritons, mesura com a màxim entre 8 i 9 cm. La seva coloració és poc vistosa, amb tonalitats 
ocres, grises, marronoses i taques fosques poc contrastades. Mascles i femelles presenten petites diferències, que són 
més visibles quan estan en zel. En general les femelles són més grosses i arrodonides. Els mascles en zel presenten unes 
membranes entre els dits de les extremitats posteriors, així com un filament a la punta de la cua. 

A l’hivern els tritons entren a l’aigua per a reproduir-se, i ponen els ous entre les plantes aquàtiques. El període reproductiu 
s’inicia al gener i s’allarga fins a la primavera. Les larves neixen a l’aigua i respiren amb unes brànquies externes molt 
visibles. Després de fer la metamorfosi perden aquestes brànquies i desenvolupen pulmons. Ja poden sortir de l’aigua 
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i fer vida terrestre. Adults i larves abandonen l’aigua i s’amaguen entre pedres o fullaraca. Quan estan a terra són molt 
difícils de trobar, i només surten dels seus amagatalls en nits humides.

Larva, amb les brànquies externes 
molt visibles

Parella en zel fent l’aparellament dins l’aigua

Femella terrestre en dispersió (tardor) buscant ambients aquàtics òptims

TRITÓ VERD (Triturus marmoratus)

El tritó verd es troba al nord, centre i oest de la península Ibèrica i a la major part de França. És l’espècie de tritó més 
comuna a Catalunya; és present a les comarques gironines i a bona part de les comarques barcelonines i Terres de l’Ebre. 

A l’Alt Empordà, malgrat ser escàs, es troba 
ben distribuït per tota la comarca: a la plana 
(Aiguamolls i zones properes) i als terraprims, 
aspres i zones muntanyoses. 

A Garrigàs del tritó verd només se’n coneixen 
cites aïllades, especialment en entorns 
humanitzats (rentador, basses, piscines 
particulars, abeuradors...). Se n’han trobat 
exemplars solitaris en dispersió durant la 
tardor, i petits grupets hivernants. És un tritó 
de mida mitjana, que pot assolir fins a 16 
cm. A diferència del palmat, aquest és molt 
vistós, amb tons verd viu i taques negres. Els 
mascles en època de zel llueixen una cresta 
al dors i a la cua. Femelles i joves tenen 
una línia vertebral taronja. A finals d’hivern 
comença l’època de reproducció i els adults 
entren a les basses i punts d’aigua on ponen els ous i es desenvolupen les larves. En fase aquàtica els mascles són 
territorials i es mostren agressius entre ells. Els adults abandonen l’aigua a finals de primavera i es refugien en zones 
boscoses, amagats entre roques, fullaraca o en arbres vells. Fora de l’època de zel perden l’agressivitat i s’ajunten en els 
refugis diürns i d’hivernada.

Pere Serrano
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ELS FORNS DE TERRISSA

ELS FORNS DE GARRIGÀS

La rajoleria més antiga que s’ha pogut 
documentar és el forn d’en Closes, ubicat 
a Garrigàs, citat l’any 1583, data en la 
qual consta que hi treballava un rajoler 
procedent de Sant Sebastià.

Un segle més tard la indústria de la 
fabricació de maons s’havia generalitzat. 
L’any 1674 tenim notícies de l’existència 
de forns de rajols a Agullana, Castelló, 
Garrigàs, Llers (la rajoleria d’en Borràs, 
del veïnat del Camí Ral, avui els Hostalets) 
i Pont de Molins. L’any 1701 en trobem 
una altra situada a Vilatenim.

La rajoleria és un forn antic on es coïen peces 
d’obra: maons, teules i rajoles. Aquests forns 
normalment es troben a prop de l’extracció d’argila 
amb què es preparava el fang. El forn es carregava 
amb les peces a coure per la portella lateral de la 
part superior que s’anaven apilant ordenadament 
a sobre la graella. A la part davantera inferior del 
forn veiem la foganya, en aquest cas formada per 
dues obertures, per on s’introduïa el combustible 
a la cambra de foc. S’hi cremaven feixines fetes 
amb brancada i matolls. Al voltant del forn sempre 
hi havia l’era on es fabricaven les peces amb els 
motlles de fusta i es deixaven assecar.

Se solien construir en un marge en què a la part de 
baix s’hi accedia a peu planer on hi havia la boca o 
boques on es feia el foc per la cocció.

Les construccions dels forns o rajoleries varen ser 
vitals per al desenvolupament i modernització dels 
pobles de l’Empordà.
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La majoria de les construccions eren modestes, les estructures i parets eren de tàpia, es varen fer imprescindibles els 
maons per fer pilars, les rajoles per a les voltes catalanes i els terres; i les teules per als teulats. Eren construccions sòlides 
i en dona fe que encara avui dia som molts els que vivim en aquestes cases construïdes amb ceràmiques del 1600 o 
1700.

El besavi de la nostra ciutadana Cèlia Mach, Antoni Sala Farró, que va morir el 1923, va treballar de rajoler a la rajoleria 
d’en Closes.

1. Fons d’informació: Antonio Egea Codina (historiador).
2. Arxiu històric de Girona.

Arxiu Històric de Girona. Fons Notarial Figueres, 969 1580-84
Resum del document que esmenta el forn de Garrigàs és:

Figueres, 5 de novembre del 1583
Domènec Fayet, rajoler originari de Sant Sebastià, diòcesi de Fuenterabia, regne de Biscaia, però aleshores habitant al forn 
de pubill Clotes del lloc de Garrigàs, reconeix haver rebut d’Antoni Cabanes la quantitat de 5 lliures i 15 sous que són part del 
preu total de 400 rajoles al preu de 9 sous i 6 diners al centenar, 2 sous del preu de 25 teules i 3 lliures i 15 sous pel preu de 50 
mitgeres de calç del forn d’en Comelles del Bosc, d’Avinyonet, a raó de 18 diners la mitgera.

S’entén que Domènec Fayet era l’arrendatari del forn propietat del pubill Clotes i que actuava, a més, com a revenedor de calç.

Agraïment a l’historiador Antonio Egea
Pere Giró

EntornsEls nostres entorns naturals
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PRESSUPOST 2023

En conjunt les despeses i ingressos corrents són de 
519.710,47 euros, un 15,9% superiors a l’exercici 
anterior. El consistori ha mantingut la política de 
no incrementar taxes i impostos i posar el màxim 
esforç en aconseguir subvencions i ajudes per des-
plegar activitats, serveis i millores.

En el capítol d’inversions i subvencions de capital, 
l’import és de 288.152,67 euros, un pressupost que 
duplica el de l’exercici anterior i que permetrà iniciar 
el desplegament d’inversions importants, com ara:

• Rehabilitació, retirada d’arbres morts i millo-
res d’accessibilitat al cementiri de Garrigàs, 
amb finançament de la Diputació de Girona.

• Pavimentació d’un tram del camí d’accés 
a l’Estanyet (Tonyà), amb finançament del 
PUOSC.

• Instal·lació d’un comptador i una subestació de 
control a la connexió d’aigua amb el nucli de 
Tonyà, amb finançament de l’ACA.

A través del Fons de Cooperació de la Diputació de 
Girona, es preveuen desplegar diversos projectes:

• Instal·lació de càmeres lectores de matrí-
cules als accessos principals.

• Millores a la plaça de la Font de Vilajoan

• Cofinançament de la via verda Garrigàs- 
Arenys.

I  Despeses personal   181.930,32
II Despeses corrents  287.406,06
III Despeses financeres      3.000,00
IV Transferències corrents    47.374,09
V Fons de contingències              0,00
VI Despeses capital   288.152,67
VII Transferències capital              0,00
VIII Actius financers               0,00
IX Passius financers               0,00

TOTAL pressupost despeses   807.863,14

I  Impostos directes                 133.556,73
II Impostos indirectes    20.000,00
III Taxes i altres ingressos    77.020,00
IV Transferències corrents                288.033,74
V Ingresos patrimonials      1.100,00
VI Alienació d’inversions reals             0,00
VII Transferències de capital  288.152,67
VIII Actius financers              0,00
IX Passius financers              0,00

TOTAL pressupost ingressos                807.863,14

Estat de despeses

DESPESES

INGRESOS

INICIAL

INICIAL

Estat d’ingressos
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Els ajuntaments de Borrassà, Garrigàs i Palau 
de Santa Eulàlia celebrem que el Ministeri 
de Transports, Mobilitat i Agència Urbana tiri 
endavant el compromís adquirit el mes de març 
passat, que permetrà disposar d’una rotonda a 
nivell, i eliminar els riscos d’accés des de l’N-II cap 
als respectius municipis.

S’han iniciat els processos d’expropiació dels 
terrenys i la licitació del projecte d’obres ja 
ha superat el període d’exposició pública. Les 
previsions són que es pugui adjudicar en els 
propers mesos i, per tant, executar l’obra material 
durant  l’any 2023.

L’últim exercici tancat mostra, un any més, la bona salut de la situació econòmica i financera municipal, continuant, per 
tant, en una zona de confort.  

No s’ha augmentat la pressió fiscal als veïns i veïnes, es paguen les factures a proveïdors a 5 dies després de la 
seva aprovació i l’ajuntament no té cap endeutament.  

Es dóna estricte compliment als indicadors de solvència i a la vigent normativa pel que fa a la liquidació i continuem en 
positiu tot i el context d’inflació actual, en el següent quadre es pot veure l’evolució dels mateixos  i destaquem l’increment 
d’un 42% dels fons de reserva, la qual ha estat possible fruit de la política de captació de subvencions externes tant per 
a despeses generals com per a inversions.

Aquests recursos han de servir per tenir la capacitat de finançament necessària per emprendre nous projectes que 
millorin els equipaments i serveis que disposa el municipi.

LA ROTONDA D’ACCÉS DES L’N-II TIRA ENDAVANT

BALANÇ PRESSUPOSTARI

ROMANENTS DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 

Tancament a data 31-12-2018    690.416,00 euros 
Tancament provisional a data 31-12-2022   979.768,00 euros 

En aquesta legislatura els fons de reserva han crescut un  42%  
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El juny de 2021 l’Ajuntament de Garrigàs es va 
adherir al Consorci de les Vies Verdes, un ens local 
integrat per la Diputació de Girona, municipis i 
consells comarcals. La seva tasca principal és dur a 
terme el manteniment i millora de la infraestructura, 
la promoció del seu ús i l’ampliació de la xarxa. Des 
de 2013, gestiona també la xarxa Pirinexus, 353 
km de ruta pedalable que uneix les comarques 
gironines amb la Catalunya francesa. 

A l’abril del 2019, es va aprovar un projecte executiu redactat per la Diputació de Girona que preveu la creació d’un tram 
de carril bici que uneix el poble de Garrigàs amb Arenys d’Empordà, del qual ja s’ha executat l’expropiació del terreny 
paral·lel a la carretera provincial GIV-6226.

Alhora el Consorci de les Vies Verdes de Girona és el promotor del projecte “Camí Natural del Fluvià”, que es troba en una 
fase molt avançada de realització. Aquest camí natural connectarà les comarques de la Garrotxa i el Pla de l’Estany i més 
endavant arribarà a la Mediterrània fins a Sant Pere Pescador (tram del futur recorregut de l’Eix Supirenaic), i creuarà els 
diversos municipis seguint el curs del riu Fluvià.

El municipi de Garrigàs està travessat pel riu Fluvià en diversos punts i treballem conjuntament amb el Consorci de les 
Vies Verdes de Girona i la Diputació de Girona, perquè el carril bici municipal planificat esdevingui un ramal de connexió 
amb aquest nou Camí Natural del Fluvià, concretament al seu encreuament amb la GIV-6226 a Arenys d’Empordà, i sigui 
un punt d’enllaç cap a l’interior.

Aquest projecte ha aconseguit finançament de l’Estat i es preveu que es pugui desplegar l’any 2023. Aquesta és una 
oportunitat per fer accessible el riu Fluvià i crear un corredor de comunicació no motoritzat entre l’interior i els pobles 
dels terraprims i la plana de l’Empordà. Es tracta d’un traçat accessible i integrat en el medi natural, que manté el territori 
i promociona el turisme sostenible i de qualitat, alhora que situa el nostre municipi en el punt de connexió cap a l’interior 
de l’Alt Empordà, i fa possible la creació progressiva d’una infraestructura interior que connecta els diferents pobles a 
través d’una xarxa no motoritzada que millora la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes.

Serà una via verda que connectarà el municipi i oferirà un espai molt accessible perquè famílies, veïns i veïnes puguin 
gaudir del nostre entorn.

LA VIA VERDA ARRIBARÀ A GARRIGÀS

Agraïm que Fomento hagi trobat la fórmula per 
desencallar una reivindicació manifestada reiteradament 
en els darrers 36 anys, la qual cosa permetrà que els 
veïns i veïnes dels nostres pobles puguin conduir sense  
el risc i el patiment que suposa,  ara per ara, circular per 
aquesta cruïlla.
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A banda de les millores ja incloses dins el pressupost 2023, treballem per:

• Fer arribar la fibra òptica als nuclis i disseminats
• Comprar l’hort de Cal Flequer, espai que permetrà generar noves places d’aparcament al nucli urbà

Projectes elaborats i en recerca de finançament:

S’han presentat dos projectes per aconseguir fons europeus del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, convocatòria del programa DUS 5000, en el marc del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

1. Projecte de mobilitat sostenible que pretén actuar sobre els carrers principals de Garrigàs i inclou camí escolar 
segur, seguretat viària per a vianants i bicicletes, reordenació i disseny viari, noves places d’aparcament, vehicle 
elèctric i punt de recàrrega.

2. Projecte integral d’energia neta al municipi de Garrigàs, que inclou actuació integral sobre els edificis del 
Centre Cívic, amb la retirada de la coberta de fibrociment i actuacions de reducció de demanda de consum energètic, 
la instal·lació de la teulada solar fotovoltaica i bateries per cobrir la demanda pública global, millores a l’enllumenat 
públic del municipi i la implantació del Smart rural.

S’han presentat dos projectes a la convocatòria del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. 

1. Pavimentació camins de terra d’accés al nucli d’Ermedàs
2. Manteniment i reparació de 17 camins (dels 65 que tenim a tot el municipi) que tenen algun deteriorament 

estructural superficial que n’afecta la transitivitat, seguretat i perillositat viària.

El procés per a la recerca i l’assoliment de finançament extern és llarg, requereix disposar de memòries tècniques, 
ha d’estar construït sobre una base jurídica sòlida pel que fa a la titularitat dels edificis i solars municipals, així com 
aconseguir els permisos supramunicipals per fer les actuacions previstes i cal tenir capacitat per donar compliment i 
resposta als múltiples requeriments, auditories i inspeccions lligades a la utilització de fons públics. En aquest sentit, 
l’Ajuntament va aprovar en data 24/03/2022 el seu Pla de mesures antifrau, ja que l’ús de fons europeus requereix 
la capacitat d’adaptar els procediments de gestió i el model de control de les entitats participants.

No obstant, també hi ha projectes que s’han vist aturats, com és el cas de la nova minideixalleria, un projecte que 
disposa d’una subvenció de 89.033,88 euros de l’Agència de Residus de Catalunya a la qual haurem de renunciar, ja que 
s’acaba el termini el proper 6 de març de 2023 i no hi ha la possibilitat de demanar noves pròrrogues. El motiu principal 
és que el terreny no està correctament escripturat a nom de l’Ajuntament i fins que no es resolgui aquest expedient no 
s’hi podrà efectuar cap despesa pública. 

Arran d’aquesta situació i d’altres imprevistes, s’ha portat a terme l’inventari municipal dels béns i drets que 
conformen el patrimoni municipal, per comprovar que tot estigui correctament escripturat i registrat. 

PROJECTES ESTRATÈGICS I DE FUTUR
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Foto signatura conveni dipòsit d’obres 

Foto obra creada del mestre Lleixà pel nou ajuntament 

Segurament la història dirà que a Tonyà hi va viure un pintor 
que la seva obsessió era la de crear formes i colors en permanent 
sorpresa i que la creativitat va ser la part més important de la seva 
vida. Des de 1980 a Tonyà hi ha estat feliç amb la seva companya 
i ànima Teresa i hi ha nascut el seu fill Roger. Però el que és més 
important, és que encara treballa amb la mateixa il·lusió del 
primer dia. 

Per aquest motiu, i tenint present l’arrelament amb el nucli de 
Tonyà i el municipi de Garrigàs, proposa al consistori la sessió en 
dipòsit de 8 obres representatives de la seva trajectòria artística. 

Així comença la carta d’oferiment que el pintor Daniel Lleixà fa 
a l’Ajuntament de Garrigàs, que ha fet possible aquest dipòsit 
permanent. 

En Daniel és un pintor reconegut a través d’una trajectòria 
de 41 anys i els que vindran... perquè té energia per donar i 
per vendre!, amb obres exposades arreu en 126 exposicions 
individuals i en nombroses exposicions col·lectives. 

Moltes gràcies Daniel, a tu i a la teva família.

Gràcies a la col·laboracions que 
han fet possible les múltiples ex-
posicions fotogràfiques, que han 
lluït la Sala Josep Masoliver i la 
sala vella del centre cívic. 

2019: Capturant l’actualitat dels 
Premis Carles Rahola 2018, Valenti 
Fargnoli el Paissatge revelat i Npa-
ranpare de Daniel Casanovas. 
2020: Premis Rahola foto 2019. 
2021: La resposta, d’Oriol Roura 
(Inspai). 
2022: Premis Rahola foto 2021 
i Vint anys de joves fotògrafs 
(Inspai). 

Any 2020: La Mort digna i il·lustrada de l’Associació Dret a Morir dignament i  
Senegal postals d’un viatge de Roger Lleixà 
Any 2021: Artistes amb tractor de l’Associació de Micropobles

En el marc del Mirador Photo: 
Any 2019: Rajasthan, de Lluis Carballo i Cèlia Mach 
Any 2020: Museu virtual Mirador Photo 2020 
Any 2021: Em-Poder-Art de Lluis Carballo i Cèlia Mach 
Any 2022: Retrospectiva Photo Mirador X Aniversari i El Volcà de Palma, de Jordi 
Renart

Agraïm al Sr. Gérard Molveau, 
veí de Garrigàs, pel regal del qua-
dre pintat per ell mateix, inspi-
rat en una fotografia del 1920 de 
l’església de Sant Miquel (Portada 
del llibre de Garrigàs). Juliol 2020 



10 anys de 
Mirador Photo Garrigàs


