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Editorial
Benvolgudes i benvolguts,

Un any més ens complau poder recollir en aquest butlletí un tros d’història recent del municipi, on podreu trobar les activitats 
desenvolupades al llarg de l’any gràcies a la col·laboració i dinamisme de moltes persones que posen el seu gra de sorra 
perquè el poble sigui, esdevingui i creixi en tots els sentits. 

Aprenem fent, des del municipalisme es disposa de bones eines per a la transformació social, la proximitat, el coneixement 
directe de la realitat més immediata i la possibilitat d’idear mesures que impacten en les condicions de vida de les persones 
del municipi, a banda de la possibilitat de crear i fomentar canals directes de participació per conèixer les demandes dels 
veïns i veïnes, amb aquesta voluntat hem treballat i continuarem treballant des del Consistori, amb l’ajuda, la manera de ser 
i el suport que traspua de la gent del nostre poble.

En aquest sentit, una mostra és la figura d’en Josep Masoliver, que finalitza aquesta legislatura havent dedicat deu anys de 
la seva vida com a regidor i divuit més com alcalde de l’Ajuntament de Garrigàs (1999-2017).  A qui volem deixar palès el 
nostre agraïment  per un  llegat que deixa un consistori ordenat, solvent i amb cohesió social, alhora que fer-lo extensiu a 
les persones que l’han acompanyat al llarg d’aquest temps i especialment les que  finalitzen el mandat en Josep Ferrer, la 
Dolors Juanola i en Quim Pastoret.

L’any 2018 ha estat un any intens, amb un context sociopolític extremadament complicat per Catalunya, sotmesos a la 
persecució de les idees per part de l’ Estat i presoners de la mentalitat conservadora que manté les estructures al servei dels 
interessos d’uns pocs i alhora mancats de lideratge i falta d’unitat interna, però no ens podem rendir perquè tenim deures, 
cal mantenir al capdavant la reivindicació de llibertat de les persones preses polítiques, exiliades i encausades.

No defallirem en aquest encàrrec i així ho vàrem demostrar en la commemoració de l’1 d’octubre, celebrada el 29 de 
setembre de 2018 a Garrigàs, on Entitats i voluntaris de tot arreu van congregar cents de persones per reivindicar tots junts 
la Força d’un poble. Tenim energia, determinació i voluntat per fer avançar un poble. Gràcies per ser-hi!!

Tot l’equip de govern us volem donar les gràcies per fer-nos confiança i desitgem que la nostra feina hagi estat útil al municipi. 

Salut per a tothom!
Pilar Bosch i Bech

Alcaldessa
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Impressió: Impremta Pagès
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Arxiu fotogràfic: Ajuntament de Garrigàs
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Dipòsit legal: DL GI 1172-2018 

La Força d’un Poble
La Taula Empordanesa per la Memòria de l’1 d’Octubre es va constituir a finals del mes de maig a Garrigàs amb la voluntat 
de convocar una diada commemorativa del Referèndum del 2017. En són membres l’Ajuntament de Garrigàs, l’Associació 
Balcó de l’Empordà de Garrigàs, l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, els Comitès de Defensa de la República i 
La Forja Alt Empordà.

Manifestem el nostre agraïment i un respecte molt gran per a tota la gent que, amb la seva participació, ho va fer possible!
 

Referència portada 
I contraportada



Crèdits

Telèfons d’interès

Ajuntament telèfon     972 56 80 83

Jutjat de Pau (Vilafant)    972 54 60 20

CAP Bàscara (Urgències)    972 56 06 27

Dispensari municipal    972 56 82 77

Assistent social     972 50 30 88

Companyia elèctrica ENHER    900 77 00 77

Companyia d’aigües potables 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 de Figueres    972 50 14 00

Dispensari mèdic municipal

Metgessa: Dijous           8.00 - 12.00 h

Infermeria: Divendres    8.00 - 10.30 h 

 Analítiques   8.00  -  8.30 h (alterns)

Recordeu que cal demanar cita prèvia:  972 56 82 77

Correus 

De dilluns a divendres, de 12.00 h a 12.30 h, a l’oficina del costat 

del dispensari.

Recomanacions

Escombraries

Tancats de fusta, punts de recollida de rebuig i selectiva 

Rebem moltes queixes a l’Ajuntament i reiterem la necessitat 

de la col·laboració ciutadana per a identificar les persones que 

utilitzen aquests espais de manera incívica. Recordeu que: 

Queda totalment prohibit deixar estris, trastos vells i restes 

vegetals en aquest punt, el lloc indicat per a aquests residus és 

la NOVA DEIXALLERIA. Sol·liciteu la targeta electrònica d’accés si 

encara no ho heu fet, és totalment gratuïta. 

Contacteu amb l’Ajuntament si detecteu actituds incíviques

Tel. 972 56 80 83

Envieu-nos una fotografia al mòbil 632 675 994 

Informació general
Neteja viària

Una vegada més, des d’aquest informatiu volem felicitar els veïns 

i veïnes que dia rere dia netegen i reguen el seu tros de vorera i 

carrer, i sovint els de veïns o veïnes més grans que per l’edat no 

poden fer-ho. 

Animals de companyia

Recordem a tots els propietaris d’animals de companyia la vostra 

responsabilitat de tenir-ne cura.

- Cal passejar-los lligats i si és necessari amb morrió.

- No deixeu que els gossos s’aturin a orinar on vulguin,     

  controleu-ne les miccions a la via pública.

- Recolliu-ne les defecacions a la via pública.

- Eviteu que els animals facin sorolls molestos per al veïnat.

- Cal que estiguin degudament registrats.

- Heu de mantenir el control sanitari.

Horaris Ajuntament

Dimarts, dijous i divendres de 9 h a 14 h

Dimecres, de 17 h a 20 h

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: 

alcaldia@ajuntamentdegarrigas.cat

administrativa@ajuntamentdegarrigas.cat 

secretaria@ajuntamentdegarrigas.cat

dinamitzacio@ajuntamentdegarrigas.cat

 tecnics@ajuntamentdegarrigas.cat

Whatsap Ajuntament 
632 67 59 94
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L’any 2018 a Garrigàs

QUINES DE NADAL  
(9 – 16 – 23 – 25 – 26 – 30 desembre 2017 1 – 6  gener 2018)

Un any més l’Associació Balcó de l’Empordà va omplir 
la sala amb motiu de les tradicionals quines de Garrigàs, 
no només amb veïns i veïnes del poble, sinó també amb 
persones d’altres municipis de la comarca. Les quines van 
començar el 9 de desembre i van finalitzar el 6 de gener. Un 
total de vuit sessions on es van repartir premis com cabassos 
de queviures, electrodomèstics i caixes regal d’escapades, de 
benestar i gastronomia.

TALLER DE MANDALES  
(13 de gener)

El segon dissabte de gener es va 
organitzar un Taller de mandales a 
la sala Josep Masoliver del Centre 1 
d’Octubre, que va anar acompanyat 
d’una petita exposició sobre el 
reciclatge per conscienciar la població 
de la importància d’aquest gest. 

CAVALCADA DELS REIS MAGS
(5 de gener)

La vesprada de la nit de Reis, Ses Majestats 
van recórrer els carrers del poble, 
il·luminats pels fanalets, per repartir 
caramels i saludar els nens i nenes que 
esperaven ansiosos els regals de Melcior, 
Gaspar i Baltasar. Des dels més petits 
fins als més grans, tots van assistir a 
la tradicional cavalcada. L’activitat va 
començar a tres quarts de set del vespre, 
quan el patge reial va esperar els nens i 
nenes del poble per rebre les seves cartes, 
que després va donar a Ses Majestats. Tot 

seguit, i després d’una parada a l’Ajuntament on l’alcaldessa els va lliurar la clau màgica que obre totes les portes, els Tres 
Reis de l’Orient van fer camí cap al Centre Cívic per lliurar un tastet dels seus regals a petits i grans.
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EXPOSICIÓ “Els colors de Girona” 
XERRADA FOTOGRÀFICA A CÀRREC DE L’AUTOR, JORDI GAMELL (28 de gener)
 
Durant tot el mes de gener el municipi de Garrigàs 
va exposar l’obra de Jordi Gamell “Els colors de 
Girona” al Centre 1 d’Octubre.

Aquesta obra forma part del projecte d’exposicions 
itinerants de la Diputació de Girona gràcies a 
l’acord de col·laboració existent entre la Diputació 
i la Casa de Cultura Les Bernardes.

El 28 de gener Jordi Gamell, l’autor, va fer una 
xerrada en la qual va explicar com es va centrar 
a mostrar els colors de la vida, aquells que donen 
sentit a la seva manera de veure el món i que 
ell mateix ha sabut passar pel sedàs de la seva 
càmera fotogràfica amb professionalitat i encert. 

EXPOSICIÓ “New York”, per Ona Vilar del Pino
(11 de març)
 
L’11 de març la sala Josep Masoliver del Centre 1 d’Octubre 
es va omplir de simpatitzants de la  fotògrafa Ona Vilar 
del Pino, filla i veïna de Garrigàs, que va inaugurar la seva 
exposició «New York» «Street photography» 

En un recull de 20 fotografies la jove artista ens traslladà a 
la ciutat de Nova York i amb instantànies de la vida del dia 
a dia dels carrers de la ciutat ens mostrà moments i detalls 
insòlits alguns carregats de bellesa, d’emocions  i també de 
cruesa.  L’exposició estava enquadrada dins els actes del 6è Mirador Photo Garrigàs.

L’acte va finalitzar amb un piscolabis per al públic assistent. 

CARNESTOLTES
(18 de febrer)

El Carnestoltes infantil es va celebrar a 
Garrigàs el 18 de febrer. Petits i grans 
es van reunir al centre cívic per celebrar 
plegats i disfressats la tradicional cita.

La vetllada, organitzada per l’Associació 
Balcó de l’Em-pordà, va finalitzar amb una 
gran xocolatada per a tots els assistents.
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“Let’sClean Up Europe” NETEGEM ELS NOSTRES BOSCOS
(13 de maig)

El 13 de maig, Garrigàs va participar a la campanya “Let’s Clean Up Europe” amb el lema “NETEGEM ELS NOSTRES 
BOSCOS”. És una acció comuna a tot Europa per prendre consciència de la quantitat de residus que llencem de manera 
incontrolada a la natura i alhora promoure accions de sensibilització a través de la seva recollida en boscos, platges, lleres 
de rius, etc.

L’acte va ser organitzat per l’Associació Balcó de l’Empordà, amb el suport de l’Ajuntament de Garrigàs.  

Una quarantena de per-
sones de totes les edats 
van participar-hi, i majo-
ritàriament s’hi van re-
collir envasos de plàstic, 
llaunes, vidres i també 
restes de mobiliari de 
gran volum com sofàs i 
matalassos. Es va apro-
fitar per geolocalitzar 
les diferents zones amb 
abocaments de runes, 
per poder, més enda-
vant i amb els equips i la 
maquinària necessaris, 
enretirar-la. Tot aquest 
material va ser dipositat 
a la deixalleria municipal i 
posteriorment traslladat 
a la planta de reciclatge 
comarcal.

La jornada va finalitzar amb una botifarrada popular.

L’any 2018 a Garrigàs

lll MARXA DEL GARRÍ
(15 d’abril)

La Comissió de Joves de Garrigàs va 
organitzar la tercera edició de la famosa 
Marxa del Garrí. La Marxa va tenir lloc el 
matí del diumenge dia 15 d’abril. La prova 
comptava amb dos circuits, un de 7 km 
que s’havia de fer caminant i l’altre de 14 
km que es podia fer corrent o caminant.  

Més de 400 persones van gaudir de la 
jornada i a  l’arribada, tothom va poder 
gaudir de música en directe del grup El 
Trio i una botifarrada popular.
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11è HOMENATGE A LA VELLESA
(27 de maig)

El 27 de maig i per 11è any 
consecutiu es va celebrar 
l’homenatge a la vellesa. Tot el 
poble es va ajuntar en un dinar 
de germanor on es va recitar un 
poema en homenatge a la dona 
més gran, Sra. Maria Peix Ferrer 
(97 anys), i un altre per a l’home de 
més edat Sr. Josep Giró Joher (91 
anys), obsequiant-los amb un ram 
de flors a cadascun. La diada es va 
tancar amb l’actuació de l’actriu i 
humorista catalana Maite Carreras, 
que va fer riure el públic d’allò més. 

VI MIRADOR PHOTO GARRIGÀS
 (10, 16 i 17 de juny
 
La sisena edició del Mirador Photo, en col·laboració amb 
l’INSPAI-Centre de la Imatge de la Diputació de Girona,  va 
començar amb la inauguració de l’exposició fotogràfica 
“Camins”, presentada pel seu autor, Rafel Bosch, el dia 
10 de juny. 

Durant l’edició es van dur a terme tres xerrades fotogràfiques al Centre 1 d’Octubre:

“Fotografia subaquàtica”, a càrrec de Carles Font i Rafel Bota.
“Fotografia lentament”, a càrrec d’Eduard Marquès.
“Fotografia Fotoperiodisme”, a càrrec de Robin Towsend.

També es van fer activitats 
com la Nit de l’Aficionat i la 
gimcana fotogràfica, a més 
d’instal·lar inflables per a la 
mainada i oferir degustacions 
i l’oportunitat d’entendre com 
funciona una càmera fosca 
gràcies a l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya. 
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L’any 2018 a Garrigàs

REVETLLA DE SANT JOAN
(23 de juny)

Com cada any, Garrigàs 
va celebrar l’esperada 
Revetlla de Sant Joan 
per gaudir amb la mi-
llor companyia de la nit 
més llarga de l’estiu. La 
vetllada, organitzada 
per l’Associació Balcó 
de l’Empordà, es va ce-
lebrar el 23 de juny a 
la sala municipal amb 
un sopar popular a la 
fresca.

FESTA DE SANT PERE
(20 de juny)
 

L’Associació Balcó de l’Empordà va obrir les portes 
de la piscina municipal el dia 20 de juny   a tothom 
qui volgués passar una bona estona i refrescar-se 
per celebrar la festa major de l’estiu. 

Durant la festa es va servir cava, cremat i coca i tant 
els petits com els grans van gaudir d’un magnífic, 
divertit i remullat dia d’estiu.

FESTA MAJOR D’ARENYS D’EMPORDÀ
(21 de juliol)

Després de 14 anys, veïns i veïnes d’Arenys d’Empordà van voler recuperar la seva Festa Major, engalanant la seva plaça 
Sadurní Pagès per l’ocasió i amb un seguit d’activitats fins entrada la matinada.

Els actes varen començar la tarda del dia 21 de juliol amb activitats infantils,  continuant al vespre amb un sopar popular 
i seguidament, el grup musical Xec en Blanc, versions de Banda Sonora i DJ Robus van acompanyar  la resta de la vetllada 
amb acurat servei de barra.
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Durant el ball es va realit-
zar el sorteig d’un fabulós 
pernil ibèric i l’afortunat 
va ser el garriguenc Sr.  
Joan Barneda.

1ª GIMCANA NOCTURNA
(14 d’agost)

L’Associació Balcó de l’Empordà, va organitzar la Primera Gimcana Nocturna de Garrigàs, el dia 14 d’agost, que va 
consistir en una marxa ludicocultural gratuïta en què els participants, distribuïts en grups de 3 a 5 membres, van haver 
de completar un recorregut d’aproximadament 3,5 km pels boscos i camps del municipi, i completar proves d’enginy i 
habilitat a diferents punts del recorregut.  

L’activitat va ser tot un èxit amb 117 valents participants buscant l’elixir de la felicitat eterna... i, tot i que l’esperit de la 
prova no era competitiu, es va acabar puntuant i fins i tot alguns van endur-se un lot d’embotits!
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L’any 2018 a Garrigàs

DIADA DE CATALUNYA 
(10 de setembre)

En la commemoració de la Diada de 
Catalunya, al Centre Cívic es varen 
hissar estelades, es va cantar Els 
segadors i es va encendre el llaç groc. 
L’Associació Balcó de l’Empordà va 
finalitzar l’acte amb una botifarrada 
popular per agafar forces per a 
l’endemà a Barcelona a l’acte de país 
“Fem la república catalana”.

VOTACIONS INFANTILS DISSENY DEL NOU PARC INFANTIL DE LA PLAÇA DOCTORA BOU
  (30 d’agost)

El dia 30 d’agost, per primer 
cop a Garrigàs, els més petits 
van poder participar en unes 
votacions per decidir el nou 
disseny del parc infantil de la 
plaça Doctora Bou, que es va 
remodelar el 2018.

Els tres dissenys a escollir es 
varen exposar el mateix dia de 
les votacions i cadascun tenia 
una lletra de referència. Els 
nens i nenes tenien a la seva 
disposició les paperetes, on 
s’havia d’encerclar l’opció que 
més els agradava i dipositar-la 
dins l’urna. 

L’activitat es va desenvolupar el més similar 
possible a una jornada de votació, d’entre els 
mateixos infants es va constituir la mesa i es 
va iniciar el procés, que va estar obert durant 
dues hores.

Els resultats varen donar una victòria clara a 
l’opció B. D’un cens de 62 nens i nenes d’edats 
dels 3 als 17 anys, en varen votar 37. 

La jornada va estar acompanyada amb una 
petita festa a la piscina municipal amb música 
i pica-pica per amenitzar la tarda.
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FESTA MAJOR DE SANT MIQUEL  
(27, 28, 30 setembre)

El tret de sortida de les festes va ser el 27 de setembre 
amb la  Esportifarrada a la pista poliesportiva del poble 
durant la qual va tenir lloc un partit de futbet solters 
vs. casats. L’endemà el jove garriguenc Jordi Pujol va 
fer el pregó al centre cívic i seguidament hi va haver 
un concurs de truites, postres i amanides, que l’any 
2018 ha arribat a la seva XIX edició. El diumenge es va 
celebrar la missa en honor a Sant Miquel a la parròquia 

de la Sagrada Família de Garrigàs i, 
seguidament, el poble va ballar sardanes 
amb la cobla Cervianenca i va gaudir 
del concert al centre cívic amb el grup 
musical Pa d’Àngel.

Els actes de la festa han estat organitzats 
per l’Associació Balcó de l’Empordà, amb 
el suport de l’Ajuntament.

LA FORÇA D’UN POBLE 

En el marc de la nostra festa major, es va celebrar al municipi l’acte commemoratiu 

(29 de setembre)

En commemoració al que va passar 
a Garrigàs, i a tot el país, durant 
el Referèndum de 2017, la Taula 
Empordanesa per la Memòria de l’1 
d’Octubre va organitzar diferents 
actes. A la comarca de l’Alt Empordà 
l’abús, desproporció i violència per part 
de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional 
es va fer especialment present en els 
pobles de Garrigàs, Sant Mori, Sant 
Miquel de Fluvià, la Tallada d’Empordà 
i altres pobles veïns.
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L’any 2018 a Garrigàs

VISITA A L’ESGLÉSIA D’ERMEDÀS
(21 d’octubre)

Dins el marc de visites  als espais medievals que coordina 
l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, 
el dia  21 d’octubre, es va organitzar una visita guiada a 
l’església de Santa Maria d’Ermedàs a càrrec de Txema 
Alabert, que va explicar la història d’aquesta església 
romànica i la ubicació privilegiada del nucli. Els més atrevits 
van poder visitar el forat que hi ha als seus fonaments 
i que baixa uns metres sota terra. La celebració de la 
paraula i l’actuació de la Coral de Peralada van precedir 
un piscolabis que va posar punt i final a la jornada cultural.
Un agraïment a la família Marisch per la seva col·laboració.

INAUGURACIÓ DEL PARC INFANTIL DE LA PLAÇA DOCTORA BOU  
(4 de novembre)

El matí del 4 de novembre els nens i nenes del municipi de 
Garrigàs van estrenar el nou parc infantil que s’ha instal·lat 
a la plaça de la Doctora Bou. 

Els treballs de millora, finançats per la Diputació de Girona, 
van durar poc més d’un mes i van servir per desplegar el 
disseny guanyador que va sorgir de les votacions infantils. 
En Jan Margall va ser el voluntari que va tallar la cinta 
d’inauguració i a continuació es va passar a tot un matí de 
jocs dirigits i dinamitzats per una monitora per descobrir 
els nous espais. 

Un esmorzar i música van completar la festa.

Els actes es van iniciar el dia 27 
de setembre amb la inaugura-
ció de l’exposició i taula rodola 
“L’1 d’octubre vista pels fotògrafs 
empordanesos”. Garrigàs va ser 
l’epicentre de la commemoració 
a l’Alt Empordà el dia 29 de set-
embre,  va acollir la visita de cen-
tenars de persones dels pobles 
del voltant i aquesta jornada es 
va convertir en un reconeixement 
a tothom que durant l’1 d’octubre 
de 2017 va intentar emetre, demo-
cràtica i pacíficament el seu vot.  

En el marc d’aquesta celebració  es 
va posar nom a l’edifici sociocultu-
ral, que des de llavors es nomena 
Centre 1 d’Octubre.
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L’AJUNTAMENT DE GARRIGÀS DI-
FON VALORS MEDIAMBIENTALS 
ENTRE LA POBLACIÓ AMB LA PO-
SADA EN MARXA DE LA CALDERA 
DE BIOMASSA

Exposició “Com adaptar-nos al canvi 
climàtic”

Presentació del Projecte Biomassa i 
visita guiada a les noves instal·lacions

 (26 de novembre)

L’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Girona, el dia 26 de novembre,  va organitzar una jornada divulgativa 
adreçada als alumnes de l’escola i als veïns de la població.

Els nens i nenes de l’escola van visitar l’exposició “Com adaptar-nos al canvi climàtic”, presentada per Anna Sanitjas, 
tècnica de Medi Ambient de la Diputació de Girona. 

Seguidament el Sr.  Toni Roquer, gerent de l’empresa Visió Solar, SL.  va fer una visita guiada a la nova instal·lació que 
acull la caldera de biomassa, que avui dona servei en xarxa a l’Escola, al Centre 1 d’Octubre i a les dues sales del centre 
cívic municipal,

PRESENTACIÓ DEL NÚMERO 19 DE  LA REVISTA ALBERES I DE LA GUIA DE FAGES DE L’EMPORDÀ  
(30 de novembre)

L’any 2018 commemoràvem oficialment l’Any Fages 
de Climent, amb motiu del cinquantè aniversari de la 
seva mort. Fages de Climent va contribuir a la mitifi-
cació literària de la seva comarca nadiua, tot prenent 
l’Empordà, la tramuntana i la seva gent com a temàtica 
bàsica de la seva múltiple producció literària.

A Garrigàs, el 30 de novembre, es va fer un acte 
de presentació amb el filòleg i fill de Garrigàs Joan 
Ferrerós (autor de la Guia Fages de l’Empordà), David 
Pujol i Roser Bech (director i subdirectora de la revista 
Alberes) i Àngel Madrià (director de l’Editorial Gavarres)

NASCUTS 
EL 
2018

KEIRA CARITG FELIPO
Naix. 31/05/2018
Pare: Josep Ramon Caritg 
Hernandez
Mare: Vanesa Felipo Torres

ERIC VAELLO RUBIO
Naix. 16/10/2018
Pare: Esteve Vaello Plana
Mare: Raquel Rubio Royo
(foto adjunta)
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L’Ajuntament informa

INSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA DE CALOR ALIMENTADA AMB BIOMASSA

La nova instal·lació, que es troba al costat de la 
piscina municipal, acull la caldera de biomassa que 
funciona amb estella forestal. Aquest nou equipament 
subministra, en xarxa, calefacció i aigua calenta a 
diferents edificis: l’escola, el centre 1 d’Octubre i les 
dues sales del centre cívic del municipi.

Aquesta actuació ha permès eliminar fonts d’energia no 
renovables, com el gasoil i l’electricitat i proporcionar 
calefacció a les sales del centre cívic que no en tenien.

La instal·lació de la caldera de biomassa ha suposat 
una inversió total de 83.914,23 € i es preveu un estalvi 
anual de 18,9 t d ‘emissors de CO2 a l’atmosfera.

Aquesta actuació s’emmarca dins del programa 
Beenergi i ha estat cofinançat per  la Diputació de Girona amb un import de 49.285,47 €,  amb la finalitat de promoure 
l’eficiència energètica en els equipaments municipals gironins. La resta de pressupost ha estat  aportat l’Ajuntament.

OBRES D’ADEQUACIÓ AL CEIP GARRIGÀS 

S’ha realitzat una actuació estructural important a l’edifici de l’escola, que va requerir buidar tot el seu contingut durant 
l’estiu. Les obres han consistit en la substitució dels antics sostres de canyissar per un sostre registrable de guix ignífug, 
així com la instal·lació d’una nova il·luminació LED a totes les aules i la restauració del guix de parets i pintura interior 
general.

Les obres han anat a càrrec del Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament ha sostingut els costos logístics de buidatge, 
trasllats de contingut i obertura.

A banda, en la línia de promoció i suport a la nostra escola rural, l’Ajuntament i l’AMPA del CEIP Garrigàs han signat un 
conveni per valor de 4.000 euros per a tot l’any acadèmic 2018-2019, amb perspectiva de continuïtat i per a tots els 
alumnes de l’escola, que permetrà el cofinançament i posada en marxa de manera estable del servei d’acollida matinal, 
donarà suport al projecte anual que enguany és sobre Leonardo Da Vinci i a les activitats complementàries d’anglès. 

No hem deixat de mirar cap a les necessitats estructurals i millores als serveis del municipi, 
tot i les moltes festes, commemoracions, esdeveniments i activitats que Garrigàs ha viscut 
durant el 2018. 

MILLORA DELS PARCS INFANTILS DE GARRIGÀS

L’Ajuntament de Garrigàs ha desenvolupat un projecte que aglutina un seguit de millores que revertiran en diferents 
espais públics del municipi, milloraran la salubritat, aportaran més seguretat per als infants i, en definitiva, milloraran el 
benestar de la població:
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• S’ha dut a terme una reformulació integral de 
la plaça Doctora Bou, amb la col·locació d’una 
tanca perimetral de fusta, pavimentació amb 
cautxú, arranjament i sanejament dels elements 
de joc existents i instal·lació d’un nou rocòdrom. 

• Al parc infantil del carrer de la Costa, s’hi han 
col·locat unes zones de paviment de cautxú 
com a protecció de la zona de jocs dels infants.

• Al parc del centre cívic s’hi ha instal·lat un tan-
cament perimetral de fusta i s’han fet actua-
cions de sanejament, arranjament i pintura 
dels elements de joc existents.

Aquestes actuacions han tingut un cost de 31.741,78 euros i han comptat amb el cofinançament de la Diputació de Girona.

CONTROL DE PLAGUES DEL 
MOSQUIT TIGRE

INSTAL·LACIÓ DE COMPTADORS VOLUMÈTRICS EN ALTA

S’han instal·lat comptadors a l’abastament d’aigua potable de Garrigàs, en els dipòsits reguladors d’Arenys d’Empordà i 
Vilajoan, que permetran la integració al sistema de telegestió existent.
La inversió ha estat de 13.282,98 €, subvencionada en un 90% per l’ACA.

S’ha contractat un servei periòdic de tractament i segui-
ment del mosquit tigre, per ajudar a controlar els focus 
i reforçar les accions de formació i sensibilització a la po-
blació.

Han consistit en la substitució dels protectors i reparació 
de rajoles, per valor de 6.318,61 €. 

AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR

REHABILITACIÓ DEL POU VELL 

MILLORES A LA PISCINA 

Des del passat setembre de 2018 es duplica l’horari 
d’obertura. Actualment està oberta de dimarts a di-
vendres, de 15 a 19 hores, i ofereix diverses activitats 
coorganitzades amb les persones que hi assisteixen.

S’ha millorat la seva capacitat de captació d’aigua, s’ha fet una neteja de sediments, s’ha substituït el tub i s’ha instal·lat 
una sonda que permetrà disposar d’informació a temps real dels nivells de les seves aigües. En total, s’hi ha fet una inver-
sió 26.949,09 €, subvencionada en un 65% per l’ACA.
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Encarem el futur

Es tracta d’un projecte que preveu l’adequació de la planta 
baixa de l’Edifici  1 d’Octubre de Garrigàs per establir-hi el 
nou Ajuntament, que permetrà garantir l’accessibilitat de 
tots els equipaments públics del poble i eliminar barreres 
arquitectòniques. 

La planta baixa de l’edifici compartirà espais independents 
amb el consultori mèdic i l’oficina de correus. Així mateix, 
es millorarà en eficiència energètica i sostenibilitat ja que 
l’Edifici 1 d’Octubre està connectat a la xarxa de generació 
de calefacció i aigua calenta per caldera de biomassa 
forestal i té prevista la instal·lació de plaques solars foto-

II

II

V

VIII

I

I

IV

VII

IV

VII

III

III

VI

VI

IX

V

VIII

IX

TOTAL INGRESSOS

TOTAL DESPESES

597.852,41

597.852,41

Impostos indirectes

Ingressos patrimonials

Actius financers

Impostos directes

Transferències corrents

Transferències de capital

Alienació d’inversions reals

Taxes i altres

Passius financers

Despeses en béns corrents i serveis

Transferències de capital

Despeses del personal

Transferències corrents

Passius financers

Despeses financeres

Actius financers

Inversions reals

Fons de contingència

13.951,35

1.800,00

109.467,17

255.013,67

154.884,22

62.736,00

0,00

0,00

0,00

304.051,53

132.755,48

112.671,97

47.773,43

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

Capítol

Capítol

Denominació dels INGRESSOS

Denominació de les DESPESES

PRESSUPOST 2019

PRESSUPOST 2019

Continuem treballant per donar resposta a tots aquells compromisos que vàrem adquirir 
així com a les necessitats emergents. 

El pressupost municipal 2019

L’AJUNTAMENT DE GARRIGÀS, ACCESSIBLE PER A TOTHOM

El pressupost del 2019 preveu diverses partides d’inversió que permetran fer obres d’adequació i millora a 
diversos equipaments i nuclis que detallem a continuació

Pressupostos de despeses 2019

Es preveu un increment de 
pressupost del 0,54% en re-
lació amb l’any anterior. Es 
manté l’IBI urbana especial 
i la concessionària de les 
autopistes paga la totalitat 
de la quota que li correspon 
sense bonificacions. A ban-
da, s’ha de destacar també 
que es preveu materialitzar 
subvencions i transferèn-
cies de capital lligades als 
projectes de millora gene-
rats al municipi.
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El pressupost d’enguany preveu el projecte de millores per minimitzar l’emissió de gasos d’efecte hivernacle al municipi a 
través de la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques que alimentaran els dos comptadors de la zona  d’equipaments 
de Garrigàs: centre cívic, escola i edifici 1 d’Octubre, amb un pressupost total de 37.755,48 euros. 

• Ubicació d’una nova zona de contenidors a l’entrada de Vilajoan, amb un pressupost de 8.226,49 euros. Volem agrair 
la cessió d’ús del nou espai a la família Vila-Casellas.

• L’ampliació d’un tram de 70 metres d’enllumenat públic a l’entrada de Vilajoan, amb la instal·lació de 4 nous fanals LED 
i consolidació i sanejament de l’entorn de la font de Vilajoan amb un pressupost de 12.846,43 euros.

• Nou punt de llum LED amb placa solar fotovoltaica al tancat de contenidors d’Arenys d’Empordà, amb un pressupost 
de 3.603,16 €.

• Millores en l’equipament,  senyalització i  distribució de l’espai i instal·lació de càmeres de seguretat a la deixalleria 
municipal, amb un pressupost de 8.000 €.

• Projecte per desplegar itineraris segurs per a vianants i ciclistes, amb un pressupost de 12.000 €.
• Conveni amb Càritas per a la instal·lació d’un punt de recollida de roba usada i llibres vells a la zona del centre cívic.

El pressupost 2019 preveu destinar més recursos a les despeses de béns corrents i serveis per al 
municipi, com ara:

• Creació d’una plaça laboral d’operari de servies múltiples, a temps parcial.
• Manteniment preventiu, reparacions i manteniment dels edificis i equipaments públics per adaptar-nos a les 

exigències de la normativa.
• Millora de la gestió de residus i el tractament de la matèria orgànica.
• Més pressupost per als treballs tècnics, necessaris per dissenyar i redactar projectes de millora futurs.
• Més pressupost per a les festes populars i actes culturals per incloure i promocionar actuacions d’aquesta índole a 

tot el municipi.

MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT

ACTUACIONS DE MILLORA CONTÍNUA EN SERVEIS EXISTENTS I EQUIPAMENTS:

voltaiques per autogenerar l’electricitat que el mateix edifici necessita. L’Ajuntament passarà a estar ubicat a la zona 
principal de serveis del municipi, al costat de l’escola, el centre cívic, el consultori mèdic i correus.

El projecte té un pressupost de 80.743,59€ i està cofinançat per la Diputació de Girona.

• Millora de la carretera GIV-6226 de Garrigàs a Arenys d’Empordà.
• Pavimentació de carrers i canalització d’aigües pluvials als nuclis de Tonyà i Ermedàs.
• Actualització i millora de la pàgina web del consistori.
• Augment de places de pàrquing al nucli de Garrigàs.
• Millores a l’edifici de l’escola de Garrigàs, última fase de millores d’accessibilitat i seguretat.
• Transformació de l’actual zona d’aportació de residus en una mini-deixalleria municipal.
• Millora dels indicadors de reciclatge al municipi.

PROJECTES DE FUTUR

Així mateix, l’Ajuntament està treballant en el disseny d’altres projectes que revertiran en la millora de les 
instal·lacions i equipaments del municipi:
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Encarem el futur

15 de juny de 2019 es celebra la constitució del nou Ajuntament de Garrigàs, a la vista dels resultats de les 
Eleccions Municipals convocades pel Real Decret 209/2019, d’1 d’abril, celebrades el dia 26 de maig de 2019. Tots 
els membres que configuren l’Ajuntament són independents, adscrits a la candidatura Junts per Garrigàs

Pilar Bosch i Bech, alcaldessa
Àrees de Governació, règim interior, obra pública, 
relacions institucionals i comunicació
alcaldia@ajuntamentdegarrigas.cat 

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 de 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
l’Àrea de Serveis Públics Municipals
jgironella@ajuntamentdegarrigas.cat

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

Suplents
Carme Masdéu Marisch
Daniel Lleixà i Borràs

COMIAT DE JOSEP MASOLIVER

Després de vint-i-vuit anys, aquest mes de maig deixo la meva tasca a l’Ajuntament de Garrigàs 
i voldria acomiadar-me amb una sèrie d’agraïments.

L’any 1967 vaig arribar de la Garrotxa, concretament de Tortellà. Venia a un lloc nou, on era 
sobrevingut. El meu primer sentiment de gratitud és per a aquella generació de persones que 
em varen acollir i em varen fer sentir que aquesta terra també era casa meva. Molts ja no hi 
són, malauradament, però els tinc sempre ben presents. Persones com l’avi Funallet, que sense 
tenir cap estudi, eren catedràtics de la vida; escoltar-los em va ajudar molt per dur endavant les tasques de l’Ajuntament. 

En segon lloc, vull agrair el suport d’aquelles persones que m’han donat confiança tots aquests anys, i als companys i 
professionals que m’han ajudat a portar endavant el consistori. 

Tinc un agraïment especial per a dues persones: en Jordi Joan Rossell, pels seus bons consells, i per ajudar-me a portar 
a cap molts projectes del municipi, i l’Olga Serrats, amb qui he treballat vint anys colze a colze, sense ella dirigint la 
secretaria amb el criteri i la professionalitat com ho ha fet segurament no hauria estat tant temps a l’Ajuntament.

I en darrer lloc, és clar, vull donar les gràcies a la meva família, que sempre ha estat un puntal per dur a terme una tasca 
com aquesta.

Per mi ha estat un gran plaer poder treballar tot aquest temps per Garrigàs i la seva gent. Ara deixo les tasques municipals, 
però sapigueu que si mai em necessiteu estaré a la vostra disposició. Ja sabeu on trobar-me.

Josep Masoliver
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PROJECTE PADRINS LECTORS

FESTA DE SANT JORDI I PORTES OBERTES 
A L’ESCOLA

Durant l’any 2018, l’escola ha realitzat diverses activitats relacionades amb el poble de 
Garrigàs, com aquestes:

El Projecte dels padrins lectors de l’escola de Garrigàs 
es va realitzar entre els mesos de gener i abril de 2018. 
Aquesta proposta, en la qual un grup de voluntaris del 
poble comparteix estones de lectura els alumnes de 
l’escola, tenia un doble objectiu.

Per una banda, pretenia fomentar el gust per la lectura, 
i oferir als alumnes uns models lectors diferents de les 
mestres habituals, en un context distès, amb varietat de 
formats i grups molt reduïts (d’entre 2 i 3 alumnes per 
cada adult). 

D’altra banda, el projecte va ser també una forma de 
participació en la vida cultural de Garrigàs, per afavorir 
unes relacions intergeneracionals que potser no s’haurien 
produït de manera espontània en el dia a dia al poble. 

Alguns voluntaris apuntaven en la valoració del projecte 
que nens i nenes amb qui abans només es coneixien 
de vista, ara els venen a trobar i saludar. Molts d’ells 
coincideixen a dir que està sent una experiència 
enriquidora i que, d’alguna manera, els fa reviure la 
infància.

La cloenda del Projecte dels padrins lectors es va celebrar el 
23 d’abril a l’escola, coincidint amb la Diada de Sant Jordi i amb 
la jornada de Portes Obertes. 

A mode de benvinguda, es va interpretar una petita obra de 
teatre, elaborada pels mateixos alumnes, i una cantada de 
cançons. 

 Durant la diada, es van exposar un recull de fotos i activitats 
realitzades al llarg del Projecte dels padrins lectors, així com 
alguns dels treballs del projecte artístic que després formarien 
part del Museu Escolar. 

L’escola ens explica les activitats
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L’escola ens explica les activitats

JOCS FLORALS

La tarda del 23 d’abril, es van celebrar els primers 
Jocs Florals de l’escola de Garrigàs.

L’acte es va iniciar amb un teatre d’ombres sobre la 
llegenda de Sant Jordi.

Tot seguit, el jurat, format per representants de 
l’Ajuntament, de les famílies i dels padrins lectors, va 
anunciar els treballs guanyadors i es van presentar 
al públic.

MUSEU ESCOLAR

Com a cloenda del projecte artístic, les diferents activitats 
realitzades pels alumnes van ser exposades a la sala La 
Llar del local U d’Octubre. Aquest any el projecte estava 
dedicat a l’arquitecte modernista Antoni Gaudí.

Durant els dies de l’exposició (del 19 al 22 de juny) 
l’alumnat de l’escola, repartit en diferents torns, va fer 
de guia del museu a les famílies i altres assistents, va 
ensenyar les seves creacions i, en el cas dels alumnes de 
primària, també van explicar els aspectes més rellevants 
de la vida i obra de Gaudí. 

A més a més, també es van exposar les composicions de 
dibuixos, rodolins i poemes que els nens i nenes havien 
preparat per als Jocs Florals, per tal que el jurat els pogués 
valorar. 
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La tarda del 31 d’octubre, a la sala Josep Masoliver, es va 
celebrar la Festa de Tardor. 

Els alumnes van rebre les castanyeres, que havien guiat 
telefònicament fins al local 1 d’Octubre i poc després s’hi 
van afegir les famílies. 

El 20 de desembre es va celebrar a l’església de Sant 
Miquel el recital de Nadal de l’escola. 

Els alumnes dels diferents cursos van recitar poemes 
i van cantar diverses cançons de temàtica nadalenca. 
El leitmotiv del recital 2018 era “Postals de Nadal”, un 
programa fictici, representat i conduït per alumnes de cicle 
mitjà, que donava pas a totes les interpretacions que en 
formaven part.

FESTA DE TARDOR
                  

RECITAL DE NADAL
                  

Durant la festa, els nens i nenes van ballar i es van exposar 
els porta espelmes que havien fet durant el matí.

Tot seguit, es va fer un berenar de tardor amb fruites, 
castanyes i panellets, elaborats pels mateixos alumnes. 

Com a novetat, es van convidar representants dels 
diferents sectors de la comunitat educativa -famílies, 
padrins lectors, Ajuntament i mestres- a participar en la 
interpretació del cant de cloenda “Torna a ser Nadal” per 
cantar-lo juntament amb els alumnes.  

La jornada va finalitzar amb una xocolatada, organitzada 
per l’AMPA de l’escola. 
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La llar ens explica

SUPORT INFORMÀTIC
                  

CAMPIONAT DE JOCS DE TAULA
                  

La Llar és un espai lúdic dirigit a la gent 
gran de Garrigàs per incentivar un en-
velliment actiu que organitza tot tipus 
d’activitats i tallers. Aquest espai està 
situat dins del Centre 1 d’Octubre i 
s’ha convertit en un lloc equipat i mul-
tifuncional.

Durant l’any, La Llar ha organitzat di-
verses activitats

Fomentar l’ús de les eines digitals, a través de 
l’aprenentatge personalitzat,  per resoldre qualse-
vol dubte relacionat amb la informàtica i les xarxes 
socials, o simplement gaudir aprenent. 

Aprenem a utilitzar l’Instagram, a través de l’activitat 
CANAL DE CUINA, amb l’intercanvi i publicació de 
receptes culinàries.

Els dimarts, a les 17 h, té lloc l’activitat més 
exitosa de La Llar: el Campionat de jocs de taula. 
Tothom qui vulgui pot participar-hi sempre que 
sigui puntual i s’hagi donat d’alta en el campionat. 

Per donar-se d’alta, només cal entregar una foto 
de carnet al dinamitzador/a del centre cívic per 
afegir-s’hi com a participant. 
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TALLER DE GIMNÀSTICA I TALLER DE MEMÒRIA
                  

LA LLAR PARTICIPA EN EL MIRADOR PHOTO
                  

Durant tot l’any 2018, al poble de Garrigàs s’hi han organitzat els Tallers de Memòria 
i els Tallers de Gimnàs per a gent gran promoguts i impartits per professionals de 
l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal.

El Taller de Memòria facilita un entrenament de les capacitats que intervenen en la 
memòria i altres facultats mentals associades. 

El Taller de Gimnàstica té com a finalitat mantenir la forma física i promoure un 
envelliment saludable. 

Durant el mes de maig es va recopilar tot tipus de 
fotos, antigues i actuals creant un emotiu i melancòlic 
videomuntatge que es va visualitzar en el Festival 
Mirador Photo.
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La llar ens explica

LA LLAR COL·LABORA AMB EL CASAL D’ESTIU
                  

EXCURSIÓ A LA PISCINA
                  

Durant el mes de juliol també és van compartir algunes activitats amb el Casal d’Estiu, consistents en la confecció de 
boles de ganxet que els més petits varen utilitzar per fer l’espectacle de malabaristes.

L’últim dia de casal al poble va haver-hi la gran funció del circ. L’espectacle va consistir en la gravació d’un Lipdub en 
directe, on també hi va participar La Llar.

El 27 de juliol La Llar va organitzar una petita 
excursió a la piscina per acomiadar la temporada 
d’estiu 2018. A la fresca, entre sol i ombra van 
passar una estona diferent i ben entretinguda. 
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FESTA DE NADAL
                  

El dissabte 22 de desembre La Llar va organitzar 
la Festa de Nadal, que es va inaugurar amb una 
cantada de nadales popular on va participar tot el 
poble. Seguidament es van obrir les portes del Centre 
1 d’Octubre per gaudir d’una original exposició de 
fotografia.

Oferia al públic un viatge pel temps amb fotografies 
de diferents anys on es podia observar com hem 
mantingut durant generacions la nostra tradició del tió, 
el guarniment de l’arbre de Nadal, els pastorets i els 
dimonis o la cavalcada dels Reis Mags i els fanalets. 

També hi va haver un taller de postals de Nadal per als 
més petits. 



26

B
u

tll
et

í d
e 

G
ar

rig
às

CASALS ESPORTIUS

Durant el 2018, l’Ajuntament ha organitzat l’activitat de casal 
esportiu per als períodes de Nadal, Setmana Santa i durant el mes 
de juliol.

El casal d’estiu va tenir com a centre d’interès el circ modern, amb 
l’objectiu de descobrir el seu món, la màgia, la dansa, la música, 
l’espectacle i la solidaritat, tot emmarcat dins de diferents moments 
històrics i com a celebració d’aquests 250 anys de circ modern.

Genís Matabosch, promotor del Circ Elefant d’Or, va venir a visitar 
el casal i va oferir a tots els nens i nenes una master class sobre el 
circ, els/les artistes i els seus valors.

Cursos i activitats
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MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE

Un any més Garrigàs va  ser una de les 600 piscines que participaren  en l’activitat  de   ‘Mulla’t per l’esclerosi múltiple’ 
L’activitat l’organitza des de fa anys la Fundació Esclerosi Múltiple i es convida els ciutadans que es mullin i nedin per 
solidaritzar-se amb aquesta malaltia.

DONACIÓ DE SANG

Com cada any i des de l’any 2000,  el Banc de Sang i Teixits s’organitza al municipi la 
campanya de donació de sang, que manté un alt índex de solidaritat.

Donem les gràcies a la Montse Garrido, que és la delegada a Garrigàs,  per la seva implicació en aquesta gran tasca de 
voluntariat col·lectiu.

ESPORT I SALUT

Cada setmana el municipi ha acollit diverses activitats al voltant de l’esport i la salut. per exemple, classes d’aeròbic, el 
Ioga Kundalini, estiraments o l’Attmandance. 

A més, per tal de dinamitzar el Parc Urbà de Salut que hi ha al municipi, durant els mesos de novembre i desembre es 
van organitzar diverses sessions d’una hora d’activitat física amb l’acompanyament un tècnic especialitzat

PUNTS D’INFORMACIÓ ENERGÈTICA

En un context de gran repte mundial per a reduir el consum energètic i protegir el 
mediambient, apostem per fer actuacions de proximitat i per això  l’any 2018 es va 
signar un conveni amb l’Agència Comarcal de l’Energia de l’Alt Empordà, que ofereix dos 
serveis:

- Comptabilitat energètica sobre tots els comptadors elèctrics del municipi.
- Creació d’un Punt d’informació energètica municipal adreçat a la ciutadania, 
per ajudar a conèixer millor el consums, i les oportunitats per fer el camí cap a la transformació energètica a les llars.



Ajuntament de Garrigàs


