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Ens complau fer-vos arribar un petit tros de la història més recent del nostre municipi, que desitgem
gaudiu i compartiu.
Passejant la vista per les imatges i els paisatges
d’aquesta memòria que teniu a les mans prenem
consciència que som un col·lectiu de persones amb
inquietuds, interessos, necessitats, gustos i, com ha
de ser, maneres de pensar diverses i alhora amb un
nexe que ens uneix: vivim en un dels 327 micropobles de menys de 500 habitants que hi ha actualment
a Catalunya, en aquest sentit des del Consistori, tot i
les limitacions pressupostàries, treballem amb il·lusió i constància per fer-nos la vida més fàcil i mirar
que no siguem ciutadans de segona o tercera categoria respecte al que viuen en ciutats.
Aquest any 2016 ha estat un any especialment intens
en quan a activitats i això vol dir que hi ha hagut un
munt de persones voluntàries que han compartit el
seu temps i donat suport perquè això hagi estat possible, gràcies a totes i tots per fer-ho realitat! Amb
tot també de vegades ens cansem amb tantes obligacions com tenim avui en dia, ens falta temps per
gaudir de la natura , de la pau i tranquil·litat que ens
aporta la vida a poble, en aquets sentit, ens hem de
permetre descansar si necessitem repostar forces i
de ben segur que reprendrem amb ganes renovades
més endavant.
Una qüestió que preocupa especialment és l’accés a
la N-II, ja siguis d’Arenys d’Empordà, Ermedàs, Tonyà, Vilajoan o Garrigàs, tots fem camí cap a casa i
passem cada dia una o més vegades pel aquest temut
accés, gràcies per la iniciativa i suport a les mobilitzacions del passat agost, des del Consistori seguim
atents a l’evolució d’aquest expedient d’obres i no
defallim en l’esperança de veure el seu inici ben a
aviat.
Junts formem un gran, actiu i viu municipi !!
L’equip de govern

EDITORIAL
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LES QUINES DE GARRIGÀS
(DESEMBRE - GENER)

Un any més l’associació Balcó de l’Empordà va organitzar les tradicionals quines que durant les festes
nadalenques van comptar no només amb la participació de veïns i veïnes del municipi, sinó també
amb persones d’altres municipis de la comarca. Les
quines van començar el 10 de Desembre i van finalitzar el 7 de Gener. En total, es van fer set sessions
de quines, on es van repartir grans premis com cabassos de queviures, electrodomèstics i caixes regals d’escapades, de benestar i gastronomia.

CAVALCADA DE REIS
(5 DE GENER)
El municipi va preparar un any més una gran rebuda per als tres Reis Mags de l’Orient. Des dels més
petits fins als més grans van assistir a la tradicional cavalcada que es va celebrar la tarda del 5 de gener.
L’activitat va començar a les 18:45 hores, quan el patge reial va esperar els nens i nenes del poble per
rebre les seves cartes. Tot seguit, a les 19 hores, Ses Majestats van anar al centre cívic i van entregar
regals als més petits de casa.
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CARNESTOLTES
(14 DE FEBRER)
El passat 14 de febrer es va celebrar el Carnestoltes
infantil, on van participar-hi prop de dues-centes
persones. Petits i grans es van reunir al Centre Cívic per celebrar plegats i disfressats la tradicional
cita del Carnestoltes, que enguany va comptar amb
l’animació del grup Fefe i Cia.
La vetllada, organitzada per l’Associació Balcó de
l’Empordà, va finalitzar amb una gran xocolatada
per a tots els assistents.

EL BASTARRAL
VIDES INEXACTES
(2 D’ABRIL)
El grup de teatre «El Bastarral» es va formar de resultes de les classes que els veïns/es del municipi assistien amb el professor Salvador Puig. Malauradament en Salvador ens va deixar el passat mes de juliol. El 2
d’abril al Centre Cívic ens varen presentar la seva primera obra i actuació. L´obra “Vides inexactes” consta
de 4 representacions que barregen horror i comèdia, moments tan estranys com pròxims, visions surrealistes i amb una sàtira contundent sobre l´amor, la
religió, la mort i l’obsolescència programada. Una
nena que està a la seva habitació, hauria d’estudiar
matemàtiques, però li entusiasma més llegir contes
i comença a llegir un llibre que agafa de la prestatgeria. A partir d’aquí s’inicien les quatre històries i
monòlegs que ens porten a la reflexió sobre la societat actual i els xantatges a que estem sotmesos.
Els diners recaptats amb les entrades (5€/entrada)
es van destinar integrament en benefici dels nens/
es de l’escola del poble.

MARXA DEL GARRÍ
(17 D’ABRIL)
La comissió de joves de Garrigàs va organitzar el
passat diumenge 17 d’abril la I Marxa del Garrí.
Més de 400 participants van gaudir dels recorreguts
que van preparar els joves per a tots els assistents.
CRÒNICA DE GARRIGÀS
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SANT JORDI
(23 D’ABRIL)
Un any més l’AMPA de l’Escola va fer la tradicional
parada de llibres i roses del dia de Sant Jordi a la
Plaça Dra. Bou. Tot i que les circumstàncies meteorològiques varen deslluir una mica la tarda, els
pares, mares, nens i nenes de la nostra escola ens
varen fer viure un dissabte festiu.

VISITA ESGLÈSIA (visites medievals)
(Diumenge 3 de JUNY)
Els Consells Comarcals de l’Alt i el Baix Empordà,
amb el suport de l’associació Empordà Turisme i
la Comissió Turística del Baix Empordà, van editar
un calendari on s’hi va incloure un total de 44 propostes de visites guiades als espais medievals de
les dues comarques i que es van oferir al llarg dels
mesos d’estiu i fins ben entrada la tardor.
En concret, el calendari va oferir 26 visites guiades
a l’Alt Empordà i 18 al Baix Empordà amb l’objectiu que els turistes i el públic en general tinguessin
la possibilitat de conèixer la zona, incloent aquells
entorns que sovint resten a l’anonimat. En l’organització de les visites hi van participar una trentena d’ajuntaments i el departament de Cultura de la
Generalitat.
En el cas de la visita al nostre municipi, es va fer un recorregut de 2 hores en el qual es van visitar les esglésies de Garrigàs, Vilajoan, Tonyà, Areny d’Empordà i Ermedàs. La visita va estar dirigida per un guia
que es va encarregar d’explicar a tots els visitants la història de cadascuna d’elles.

REVETLLA DE SANT JOAN
(23 DE JUNY)
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Un any més es va celebrar el tradicional sopar al
Centre Cívic a càrrec del bar. Durant la revetlla petits i grans van estar tirarant petards a la pista poliesportiva.
La nit més curta de l’any va estar amenitzada per la
música d’un DJ, on una vegada acabat el sopar tothom va poder gaudir de la festa.
BUTLLETÍ 2016

FESTA DE SANT PERE I DE LA VELLESA
(03 DE JULIOL)
El passat 3 de Juliol es va celebrar la Festa de Sant Pere i la 9ª edició de l’Homenatge a la Vellesa.
A les 14h es va celebrar el dinar de germanor al local social, que va contar amb una arrossada per les 200
persones assistents a l’acte.
Una vegada acabat l’acte, el grup Els Dinàmics de la Llar de Jubilats de Figueres amb la seva il·lusió i dinamisme ens van oferir un play back amb la interpretació de cançons de les dècades dels 60,70 i 80. Una
vegada més els hi agraïm la seva participació altruista a la nostra festa de la vellesa.

FAST
(25 DE JUNY - 24 DE JULIOL)
El FAST (Festivalet Altempordanès Sense Trumfus),
organitzat per l’Associació FAST (Fanàtics i amics
súper teatreros), com cada any, del 25 de juny al 24
de juliol a l’Era de Can Gironí de Garrigàs van fer el
festival de teatre.
Actuacions com “Fuita” o “Mr. Kebab” són algunes
de les actuacions que els visitants han pogut gaudir
amb els membres de l’associació FAST.

CRÒNICA DE GARRIGÀS
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MIRADOR PHOTO GARRIGÀS
(22-24 DE JULIOL)
Del divendres 22 al diumenge 24 de juliol es va celebrar la quarta edició del Mirador Photo Garrigàs, un
punt de trobada per als amants de la fotografia.
Enguany per la realització d’aquest esdeveniment es va comptar amb el suport económic i logístic de la
Diputació de Girona. Els actes varen tenir lloc al Centre Cívic i amb l’assistència de primeres figures del
món de la fotografia:
Samuel Aranda ens va fer la sessió inaugural amb una masterclass i una taula rodona amb el jove fotògraf
de l’any 2016 Carles Palacio, varen fer una tertúlia amb moderació del periodista Jordi Bosch.
L’endemà, en David Airob després de la projecció de la «Caja de Cerillas» ens va fer una masterclass sobre
fotoperiodisme.
També va tenir molta participació el taller d’Instagram a càrrec d’en Jordi Gamell i Susanna Ginesta.
Al vespre vam fer un sopar popular amb la presentació de treballs presentats pel públic aficionat i professional.
El diumente vam gaudir d’un magnífic espectacle de carrer amb la Bèstia Peluda que no només va fer riure
als nens i nenes sinó que va ser un treball fotogràfic pels adults, on els guanyadors del concurs van ser en
Gabriele Ferrini i la Judit Pasturet.

EXPOSICIONS PHOTO MIRADOR
2 exposicions
(19 de JULIOL - 31 de JULIOL)
Durant deu dies els visitants van poder gaudir de
les exposicions i projeccions que s’hi van oferir.
Una altra manera de captar el Món
(1979-2013)”, de Miquel Ruiz Avilés
“Polvorins”, de Carles Palacio
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FESTA DE L’ESCUMA
(17 DE JULIOL)

Durant la tarda del 17 de Juliol una vintena de
nens i nens van assitir a la festa de l’escuma que va
organitzar la Comissió de Joves de Garrigàs amb la
col·laboració de l’Ajuntament.
La festa va tenir lloc a la pista municipal on hi va
haver animació i berenar per a tothom.

CINEMA A LA FRESCA
(19 D’AGOST)
L’estiu multiplica les activitats per gaudir dels vespres a l’aire lliure, en aquest cas va ser amb el cinema. La piscina va ser l’escenari, on els joves de Garrigàs es van encarregar de tota l’organització, per
gaudir de la pel·lícula “AHORA ME VES”,

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
(11 DE SETEMBRE)
L’onze de setembre, Festa Nacional de Catalunya, una cinquantena de veïns i veïnes es van desplaçar a Salt
per celebrar la diada de Catalunya. Abans de la sortida, tots els participants es van reunir al Centre Cívic
per gaudir d’un esmorzar que va preparar l’Associació Balcó de l’Empordà.
Per altre banda, durant el mateix dia, es va aprofitar per renovar les banderes de tot el municipi.

CRÒNICA DE GARRIGÀS
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FESTA MAJOR DE SANT MIQUEL
(22 - 25 de SETEMBRE)
Els dies 22, 23, 24 i 25 de setembre vam celebrar la Festa Major de Sant Miquel.
El dijous un grup de persones voluntàries varen portar a terme una activitat col·laborativa per instal·lar
l’engalanada dels carrers principals, Carrer Gran i zona centre cívic, per donar la benvinguda a la Festa
Major que va concloure amb una botifarrada popular al centre cívic obert a tot el públic.

El divendres el partit de futbol dels solters contra els casats va obrir les jornades festives i seguidament el
“XVII Concurs de truites, postres i amanides”, on es varen repartir tres premis al més bo, tres premis al gust
més original i tres premis a la millor presentació.
El dissabte 24 de setembre va comptar amb un gran nombre d’activitats. A les cinc de la tarda es va inaugurar l’exposició d’ EL PA I LA TORNA de Daniel Lleixà.
Posteriorment, a la Plaça de l’Ajuntament es va poder gaudir de jocs infantils organitzats per la Comissió
de Joves de Garrigàs i al vespre, el ball al centre cívic, amb música a càrrec dels conjunts Vianda, Miquel del
Roig i els Julay’s.
El diumenge 25 de setembre hi va haver la missa a l’Esglèsia Sagrada Família, a la tarda sardanes a càrrec
de la Cobla Cervianenca i seguidament, el ball de fi de festa a càrrec del conjunt Pa d’Àngel.
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FIRA DE LA BOTIFARRA
DE PEROL
(2 D’OCTUBRE)
Un munt d’activitats, exposicions, xerrades i degustacions ens van fer gaudir en aquesta VI edició
de la Fira.
Enguany es va ajuntar la Festa de Sant Miquel amb
la Fira de manera que durant tota la setmana es
varen anar reunint els voluntaris per fer feines de
guarniment dels carrers i altres preparatius.
Una de les activitats amb més participació va ser
el “VI Concurs Internacional de Llançament de Garrí”, on el millor classificat de cadascuna de les tres
modalitats va obtenir un premi.
Moltes persones van visitar l’exposició sobre l’”origen etimològic de Garrigàs” i en el mateix espai
s’hi van concretar un gran nombre d’assistents per
escoltar la xerrada a càrrec del catedràtic de literatura catalana Joan Ferrerós.
Un any més la demostració del procés d’elaboració
de la botifarra de perol i la cuina en directe va ser
un èxit de públic i es van exhaurir tots els tastets
elaborats amb botifarra de perol.
Destaquem també les exposicions i la instal·lació
artística “Post-card 1: Garrigàs, Empordà” als jardins de la Masia.
No volem deixar de destacar i agrair la gran tasca
de la direcció de la fira així com de la de tots els
voluntaris ja que amb la seva il·lusió i altruisme
fan possible la realització.

CRÒNICA DE GARRIGÀS
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EXPOSICIÓ QUADRES LLEIXÀ
(30 D’OCTUBRE)
Daniel Lleixà i Borràs és nascut a Barcelona el 1949, des de 1975 resideix a Tonyà (Garrigàs) i el 1980 comença l’embrió del qual ara ja és una realitat i que és l’Espai Lleixà de Tonyà. L’espai es pot visitar, reuneix
part de les diferents col·leccions i serveix per interpretar l’evolució artística del pintor Lleixà.
En el marc de la Fira de Garrigàs, a la planta baixa de l’Ajuntament ens va presentar la seva obra «El pa i la
torna», quadres tots amb el denominador comú del pa. En la xerrada de presentació ens recordava la seva
infantesa quan anava a comprar el pa i enlloc de tornar-li el canvi amb diners li donaven un tros de coca de
pa. A la inauguració de la exposició es va fer un petit berenar amb coca de pa i xocolata.

ASSOCIACIÓ PRESENTA LA
MEMÒRIA
30 ANYS DE HISTÒRIA
(30 D’OCTUBRE)
El passat 30 d’octubre va tenir lloc, al local social,
la presentació de la memòria “30 anys d’història”
duta a terme per l’associació Balcó de l’Empordà.
L’associació va mostrar a tots els assistents tot un
recull d’imatges, activitats i documents comptables de tot el que ha realitzat l’associació durant
els darrers 30 anys.
El mateix dia es va aprofitar per fer el dinar de celebració de la fira. Tots el voluntaris que van participar-hi van poder gaudir d’un bon dinar de germanor.
Una vegada acabat el dinar, el senyor Lleixà va sortejar una litografia del pa entre els voluntaris. La
persona afortunada va ser la Marta Parset
12
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VISITA A LA RESCLOSA I CENTRAL ELÈCTRICA D’ARENYS
(20 NOVEMBRE)
Pas a Pas va organitzar una sortida pel tram del riu fluvià fins la resclosa d’Arenys d’Empordà, on ens
esperava el senyor Ramirez de Cartagena que va fer una visita guiada per la central hidroelectrica.

APLEC DE SANTA LLÚCIA
(18 DE DESEMBRE)
El passat 18 de desembre es va celebrar l’Aplec de
Santa Llúcia de Tonyà. Un centenar de persones es
van aplegar a l’ermita per seguir l’ofici solemne i,
tot seguit, van escoltar i ballar sardanes a càrrec de
la Cobla Cervianenca.
La Santa és invocada com a protectora de la vista
i com a patrona tant dels cecs i de molts oficis que
requereixen bona visió: per exemple les modistes i
cosidores, en l’actualitat, els dissenyadors i dissenyadores gràfiques.
Una vintena de participants van sortir de la font del Clos amb una branca de romaní sota el braç, com diu la
tradició i un cop a l’ermita, van encendre una foguera perquè santa Llúcia conservi la vista del qui li toqui
el fum. Seguidament tothom va poder gaudir d’un bon esmorzar.
CRÒNICA DE GARRIGÀS
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ACTIVITATS DE L’ESCOLA EN RELACIÓ AL POBLE
Durant l’any 2016, a nivell d’escola, s’han realitzat diverses activitats relacionades amb el poble de Garrigàs. Aquest és un resum de les més significatives:

El tour per Garrigàs

És el resum d’un projecte que va durar tot el curs i
que tenia com a objectiu l’estudi i coneixement del
propi poble, des de diferents vessants. Els alumnes
més grans van realitzar un petit estudi estadístic
sobre l’ocupació, a partir d’unes enquestes que ells
mateixos van realitzar i passar a algunes persones
del municipi. D’altra banda, també vam voler aprofundir sobre els trets característics més significatius dels nuclis que formen el terme municipal de
Garrigàs, com ara monuments o edificis o bé l’origen del nom.
El treball dels alumnes mitjans es va centrar en l’organització municipal i les regidories de l’Ajuntament
de Garrigàs. Finalment, els alumnes més petits van estudiar el mobiliari urbà i els oficis i serveis del
poble. L’exposició d’aquest treball es va realitzar l’últim dia del curs escolar en forma de tour al voltant
del poble, on els alumnes, grans i petits, exposaven diferents parts del projecte. En alguns punts del poble, es van penjar unes petites targetes amb un codi QR que, en ser escanejat amb un lector a través del
telèfon mòbil, retornen la informació que presentaven els alumnes.
En aquest mateix format de codi QR, també s’hi van incorporar petites targetes amb codis QR que retornen relats breus o rodolins fets pels alumnes i inspirats en el poble de Garrigàs.

Tu pots frenar la invasió!

Aquest és el lema d’un treball relacionat amb la cura de l’entorn. Els alumnes de l’escola van fer una recollida i classificació de brossa que van trobar en els espais més propers a l’escola: burilles, vidres, gots
de plàstic, llaunes... Amb aquest material, van crear diferents éssers (“aliens”) amb l’objectiu de cridar
l’atenció sobre la brossa acumulada al voltant de l’escola.
A cada cartell hi apareix també un codi QR, que retorna, literalment, aquest text:
Viuen entre nosaltres, ens envolten, s’acosten en silenci, estan guanyant terreny poc a poc... TU POTS
FRENAR LA INVASIÓ! Amb aquest lema, els nens i nenes de l’escola de Garrigàs engeguem un projecte
14
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de millora i relació amb l’entorn, que anirem ampliant any rere any. Els “alienígenes” d’aquests cartells,
fets amb deixalles recollides al voltant de l’escola, reivindiquen la necessitat de mantenir nets els carrers del poble .

Jornada de portes obertes

Durant l’any 2016 s’han fet dues jornades de portes obertes. La primera, el 14 de març, on els alumnes
de primària presentaven diferents aspectes de la l’escola i la segona, el 2 d’octubre, coincidint amb la
Fira de la Botifarra de Perol.

Recital de Nadal

És una representació a càrrec dels alumnes que combina música i poesia i que es fa oberta al poble, a l’església de Sant Miquel.

Postals de Nadal

Com ja es va fent aquests últims anys, l’últim dia del
primer trimestre, abans de les vacances de Nadal,
els alumnes surten pels carrers del poble repartint
unes postals que ells mateixos han fet. En el disseny
de la postal s’hi sol incloure algun element relacionat amb el recital de Nadal d’aquell any. En el cas de
2016, la partitura que es combina amb paper verd
per fer la forma de l’arbre de la postal, correspon
a la 9ª Simfonia de Beethoven, cançó que els alumnes van tocar amb diferents instruments el dia del
recital. En la repartició d’aquest any, a més, ens va
acompanyar el fotògraf del setmanari Empordà,
que en l’edició del 27 de desembre incloïa un petit
article sobre aquesta activitat.

L’ESCOLA ENS EXPLICA
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CURSOS I ACTIVITATS
PROGRAMADES
CASAL D’ESTIU
El mes de Juliol es va realitzar el casal d’estiu. L’organització del casal va a càrrec del Consell Esportiu de
l’Alt Empordà i la col·laboració de l’Ajuntament.
Les activitats que s’hi van realitzar van ser activitats lúdico-esportives i esportives, portades a terme per
professionals de l’educació en el lleure i de l’esport. Entre aquestes, s’hi van fer diferents tipus de jocs,
tallers plàstics de manualitats, tallers de manipulació i experimentació, jocs d’aigua i piscina, esports i
psicomotricitat, sortides i visites pels voltants i excursions.

CASAL DE NADAL
Del 23 de desembre al 4 de gener va tenir lloc a l’Escola de Garrigàs el Casal de Nadal. Un total de 17 nens
i nenes van poder participar a totes les activitats esportives, manualitats i jocs que s’hi van fer.

16
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IOGA KUNDALINI
Es tracta d’una activitat programada que es realitza als baixos de l’ajuntament tots els dimecres a les
20:30. Ioga Kundalini és el ioga de la consciencia.
Una disciplina mil·lenària integral. Ens proporciona
eines per a enfrontar-nos de manera més eficaç a
les dificultats diàries i del nostre entorn. Manté el
cos en forma, ens situa en el “aquí i ara” i entrena
la ment per a ser forta i flexible davant dels canvis
i l’estrès.

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Es tracta d’una actvitat programada que es ralitza al local del centre cívic tote els dimarts a les 21 hores.
S’hi reuneix un nombrós grup que treballa totes les parts del cos a traves dexercicis dinamics, divertits i
facils de fer a qualsevol edat. Ens moguem a ritme de música animada amb l’objectiu de fer una classe per
enfortir el cos i mantenirse en bona forma.

TALLER DE GIMNÀSTICA

TALLER DE MEMÒRIA

Durant el taller s’ha treballat una correcta postura
corporal, la respiració, estiraments, exercicis per
exercitar totes les parts del cos amb moviments
suaus i la relaxació, per descansar tant el cos com
la ment. L’activitat ha estat realitzada els dilluns al
matí de 9 a 10h. del 7 de març fins al 23 de maig.

Aquest taller ha tingut com a objectiu millorar la
memòria a mesura que avancem en edat. S’ha realitzat tots els dimarts tarda 16:45h a 17:45h del 8 de
març fins al 7 de juny.

Aquestes dues activitats estan destinades a les persones majors de 65 anys i són gratuïtes.

CURSOS I ACTIVITATS PROGRAMADES
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DINAMITZACIÓ PARC URBÀ
DE SALUT I DELS ITINERARIS
SALUDABLES
Per tal de dinamitzar el Parc Urbà de Salut que hi ha
al municipi, durant els mesos de novembre i desembre es van organitzar diverses sessions d’una hora
d’activitat física amb un tècnic especialitzat per tal
de posar-se en forma.
Paral·lelament, també es van organitzar itineraris
saludables durant els mesos de novembre i desembre, que van tenir com a punt de sortida el Parc
Urbà de Salut.

VESPRES A LA PISTA
POLIESPORTIVA - FUTBITO
Aquesta colla va començar l’estiu de 2014 amb la idea de suar una miqueta la cansalda i fer més curta la
setmana. Normalment es troben els dimarts al vespre a la pista poliesportiva i un cop acabat el partit fan
el toc al bar.
Us fan saber que qui s’hi vulgui apuntar serà benvingut!
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CASA DE LA VILA
Les actes detallades de cada ple les trobareu penjades a la web municipal, on també podreu consultar
les bases de les convocatòries dels ajuts socials, que s’han de sol·licitar per escrit a l’Ajuntament dins el
termini establert en cada cas
El padró actualitzat del nostre municipi a 31 de desembre de 2016.

Seguiment pressupostari de les Ajudes corrents al ciutadà
Tipus de subvenció
Número ajudes
Import total
concedides
Transport escolar
1
270 €
Transport jubilats - Estarriolbus
322
756,70 €
Naixements
3
1.800 €
Enterraments
5
3.000 €
Ajudes socials
1
300 €
Pintura de façanes
1
577,80 €
Adequació de barreres arquitectòniques
0
0€
Reducció IBI família nombrosa
0
0€
Activitats i celebracions
Tipus d’activitat
Import total
Taller de memòria per a persones grans
Subvencionat per l’Ajuntament 400 €
Taller de gimnàs per a persones grans
Subvencionat per l’Ajuntament 400 €
Casal d’estiu juliol per infants de 3 a 12 anys
Subvencionat per l’Ajuntament, per a empadronats i família nombrosa, per valor de
2.197,50 €
Casal de Nadal
Subvencionat per l’Ajuntament per valor de
450 €
Festa de Sant Pere, homenatge a la vellesa
L’Ajuntament ha subvencionat la festa amb
la quantitat de 1.679,63 euros.
IV Festival Photo Mirador
L’Ajuntament ha subvencionat el Festival
amb la quantitat de 1.500 euros.
Visites Medievals
Subvencionat per l’Ajuntament 110 €
Associació El Balcó de l’Empordà
Subvencionada per l’Ajuntament 3.000 €
Cinema a la Fresca
Subvencionat per l’Ajuntament 20 €
Festa Major de Sant Miquel
Subvencionada per l’Ajuntament 830 €
Fira de la Botifarra de Perol
Subvencionada per l’Ajuntament 963,04 €

CASA DE LA VILA
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Aprovació del pressupost general de la corporació per l’exercici 2017, que passem a detallar:
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
DE GARRIGÀS
DE GARRIGÀS
PRESSUPOSTPRESSUPOST
DESPESES EXERCICI
DESPESES
2017
EXERCICI 2017
APLICACIÓ APLICACIÓ
CONCEPTE CONCEPTE
PRESSUPOSTÀRIA
PRESSUPOSTÀRIA
Retribucions Retribucions
al personal al personal
912/10000 912/10000
920/16000 920/16000
Seguretat Social
Seguretat Social
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL
I CAPÍTOL I

AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
DE GARRIGÀS
DE GARRIGÀS
PRESSUPOSTPRESSUPOST
INGRESSOS EXERCICI
INGRESSOS
2017
EXERCICI 2017
EXERCICI 2017
EXERCICI 2017
69.933 €
22.615 €
92.549 €

69.933 €
22.615 €
92.549 €

1531/21000 1531/21000
MantenimentManteniment
camins
camins
8.000 €
920/21000 920/21000
8.193 €
MantenimentManteniment
infraestructures
infraestructures
i edificis
i edificis
164/21000 164/21000
1.520 €
MantenimentManteniment
cementiri
cementiri
171/21000 171/21000
7.000 €
MantenimentManteniment
zones verdes zones verdes
163/21000 163/21000
9.000 €
MantenimentManteniment
vies públiquesvies públiques
160/21000 160/21000
1.000 €
MantenimentManteniment
clavegueram clavegueram
312/21200 312/21200
MantenimentManteniment
dispensari dispensari
1.000 €
342/21201 342/21201
MantenimentManteniment
piscina
piscina
13.300 €
920/21300 920/21300
Reparacions iReparacions
mant. maquinària,
i mant.inst·
maquinària,
i utillatgeinst· i utillatge 1.000 €
920/21600 920/21600
MantenimentManteniment
informàtic informàtic
8.000 €
920/22000 920/22000
Material oficina
Material oficina
3.000 €
337/22000 337/22000
Material centre
Material
socio cultural
centre socio cultural
1.500 €
920/22001 920/22001
Premsa, revistes,
Premsa,
llibres
revistes,
i publicacions
llibres i publicacions
4.724 €
165/22100 165/22100
Energia elèctrica
Energia
- enllumenat
elèctrica - enllumenat
12.000 €
920/22100 920/22100
Energia electrica
Energia
- edificis
electrica - edificis
16.500 €
920/22103 920/22103
Combustible iCombustible
carburants i carburants
3.500 €
920/22110 920/22110
Productes de Productes
neteja
de neteja
500 €
920/22200 920/22200
Telèfons
Telèfons
4.000 €
920/22300 920/22300
Despeses de transports
Despeses de transports
500 €
920/22400 920/22400
Primes d'assegurances
Primes d'assegurances
3.500 €
920/22601 920/22601
Atencions protocol.làries
Atencions protocol.làries
2.200 €
338/22609 338/22609
Festes populars
Festes
i actes
populars
culturals
i actes culturals
1.000 €
338/22610 338/22610
Festa homenatge
Festavellesa
homenatge vellesa
2.500 €
337/22611 337/22611
Casal d'estiu Casal d'estiu
5.200 €
337/22700 337/22700
Neteja centreNeteja
socio cultural
centre socio cultural
2.860 €
920/22700 920/22700
Neteja dependències
Neteja dependències
municipals municipals
9.000 €
1621/22700 1621/22700
Recollida escombraries
Recollida escombraries
Sersall
Sersall
17.500 €
1623/22700 1623/22700
Tractament abocador
Tractament
C.Comarcal
abocador C.Comarcal
12.000 €
920/22706 920/22706
Estudis i treballs
Estudis
tècnics
i treballs tècnics
23.486 €
920/22604 920/22604
Serveis jurídics
Serveis jurídics
6.000 €
932/22708 932/22708
Serveis de recaptació
Serveis de
a favor
recaptació
l'entitat
a favor l'entitat
4.500 €
920/22710 920/22710
Taller de memòria
Taller de memòria
800 €
920/22711 920/22711
Activitats gent
Activitats
gran
gent gran
1.000 €
920/22712 920/22712
Activitats perActivitats
a joves per a joves
1.000 €
920/22713 920/22713
Activitats promoció
Activitats
econòmica
promoció econòmica
1.000 €
912/23000 912/23000
Dietes i desplaçaments
Dietes i desplaçaments
càrrecs
càrrecs
11.500 €
920/23120 920/23120
Dietes i desplaçaments
Dietes i desplaçaments
personal
personal
500 €
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL
II CAPÍTOL II
209.784 €

8.000 €
8.193 €
1.520 €
7.000 €
9.000 €
1.000 €
1.000 €
13.300 €
1.000 €
8.000 €
3.000 €
1.500 €
4.724 €
12.000 €
16.500 €
3.500 €
500 €
4.000 €
500 €
3.500 €
2.200 €
1.000 €
2.500 €
5.200 €
2.860 €
9.000 €
17.500 €
12.000 €
23.486 €
6.000 €
4.500 €
800 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
11.500 €
500 €
209.784 €

011/35900 011/35900
Comissions bancaries
Comissions bancaries
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL
III CAPÍTOL III
312/46500
922/46600
922/46601
922/46602
922/46603
922/46604
922/46605
920/48900
920/48901
920/48902
920/48903
920/48904
920/48905
920/48907
920/48908
920/48909

150 €
150 €

150 €
150 €

312/46500
Transferències
Transferències
Consell Comarcal
Consell Comarcal
5.500 €
922/46600
Associació municipis
Associació
independència
municipis independència
76 €
922/46601
Associació Catalana
Associació
muncipis
Catalana muncipis
154 €
922/46602
Localret
Localret
100 €
922/46603
Cilma
Cilma
100 €
922/46604
Associació micropobles
Associació Catalunya
micropobles Catalunya
100 €
922/46605
Programa Leader
Programa
/associació
LeaderAdrinoc
/associació Adrinoc
248 €
920/48900
Altres subvencions
Altres (mediambient
subvencions (mediambient
i transp.escolar)
i transp.escolar)
1.300 €
920/48901
Subvencions per
Subvencions
naixements
peri naixements
enterraments
i enterraments
4.500 €
920/48902
Ajuts socials Ajuts socials
200 €
920/48903
CEIP GarrigàsCEIP Garrigàs
1.000 €
920/48904
Subvenció Fira
Subvenció
BotifarraFira
de Perol
Botifarra de Perol
1.000 €
920/48905
Subvenció Associació
Subvenció
deAssociació
Festes
de Festes
3.000 €
920/48907
Subvenció pintura
Subvenció
façanes
pintura
i altres
façanes
ajuts i altres ajuts
8.000 €
920/48908
Subvenció hora
Subvenció
acollida hora
Ampaacollida Ampa
1.313 €
920/48909
Subvencio Mirador
Subvencio
Photo
Mirador
Garrigas
Photo Garrigas
1.500 €
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL
IV CAPÍTOL IV
28.090 €

5.500 €
76 €
154 €
100 €
100 €
100 €
248 €
1.300 €
4.500 €
200 €
1.000 €
1.000 €
3.000 €
8.000 €
1.313 €
1.500 €
28.090 €

TOTAL ORDINARI
TOTAL
(CAPITOLS
ORDINARII AL
(CAPITOLS
V)
I AL V)
459/60900 459/60900
Inversions generals
Inversions generals
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL
VI CAPÍTOL VI
TOTAL PRESSUPOST
TOTAL PRESSUPOST
DESPESES DESPESES
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330.573 €

330.573 €

33.228 €
33.228 €

33.228 €
33.228 €

363.801 €

363.801 €

APLICACIÓ APLICACIÓ
CONCEPTE CONCEPTE
EXERCICI 2017
EXERCICI 2017
PRESSUPOSTÀRIA
PRESSUPOSTÀRIA
11200
11200
Imp.sobre béns
Imp.sobre
de nat.rústica
béns de nat.rústica
3.955 €
3.955 €
11300
11300
Imp.sobre béns
Imp.sobre
de nat.urbana
béns de nat.urbana
82.500 €
82.500 €
11500
11500
Imp.sobre vehicles
Imp.sobre
tracció
vehicles
mecànica
tracció mecànica
28.600 €
28.600 €
11600
11600
imp. increment
imp.
valor
increment
dels terrenys
valor dels terrenys
7.000 €
7.000 €
15.000 €
15.000 €
13000
13000
Impost activitats
Impost
econòmiques
activitats econòmiques
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL
I CAPÍTOL I
137.055 € 137.055 €
29000

29000
Impostos sobre
Impostos
construcc..
sobre
instal·l
construcc..
obres instal·l obres 7.000 €
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL
II CAPÍTOL II
7.000 €

30001
30100
30200
30900
32100
32101
32200
32500
32900
33200
39211
39300
39900
39901
39902

30001
Drets connexions
Drets connexions
30100
Taxa de clavegueram
Taxa de clavegueram
i canals
i canals
30200
Recollida d'escombraries
Recollida d'escombraries
30900
Taxa cementiri
Taxa cementiri
32100
Taxa llicències
Taxa
urbanístiques
llicències urbanístiques
32101
Llicències obertura
Llicències
establiments
obertura establiments
32200
Llicències 1a.Llicències
Ocupació 1a. Ocupació
32500
Taxa expedició
Taxa
documents
expedició documents
32900
Llicències parcel.lació
Llicències parcel.lació
33200
Ocupació sol,subsol
Ocupació
i volada
sol,subsol i volada
39211
Recàrrecs de Recàrrecs
consterenyiment
de consterenyiment
39300
Interessos deInteressos
demora de demora
39900
Ingressos diversos
Ingressos diversos
39901
Casal d'estiu Casal d'estiu
39902
Piscina municipal
Piscina municipal
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL
III CAPÍTOL III

42000
45000
45080
45081
45082
45083
46101
46102
46103
46104

42000
Participació en
Participació
els tributs en
de els
l'Estat
tributs de l'Estat
45000
Fons de cooperació
Fons de
local
cooperació local
45080
Subvencions Generalitat
Subvencions Generalitat
45081
Subvenció Puosc
Subvenció
manteniment
Puosc manteniment
45082
Generalitat - soc
Generalitat - soc
45083
Generalitat, subv.
Generalitat,
Càrrecssubv.
electes
Càrrecs electes
46101
Subvencions Diputació
Subvencions
- fons
Diputació - fons
46102
Subvencions Diputació
Subvencions
- camins
Diputació - camins
46103
Subvencions Diputació
Subvencions
- altres
Diputació - altres
46104
Subvencions Dipsalut
Subvencions
- dispensari
Dipsalut - dispensari
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL
IV CAPÍTOL IV

52000
55000

52000
Interessos deInteressos
dipòsits bancaris
de dipòsits bancaris
55000
Cànon concessió
Cànon
Prodaisa
concessió Prodaisa
TOTAL CAPÍTOL
TOTAL
V CAPÍTOL V

7.000 €
7.000 €

450 €
1.072 €
29.647 €
1.458 €
600 €
200 €
120 €
200 €
90 €
8.000 €
800 €
800 €
2.000 €
3.000 €
5.900 €
54.337 €

450 €
1.072 €
29.647 €
1.458 €
600 €
200 €
120 €
200 €
90 €
8.000 €
800 €
800 €
2.000 €
3.000 €
5.900 €
54.337 €

54.529 €
40.251 €
1.000 €
16.000 €
8.250 €
9.299 €
28.730 €
2.000 €
2.000 €
1.500 €
163.559 €

54.529 €
40.251 €
1.000 €
16.000 €
8.250 €
9.299 €
28.730 €
2.000 €
2.000 €
1.500 €
163.559 €

1.050 €
800 €
1.850 €

1.050 €
800 €
1.850 €

TOTAL ORDINARI
TOTAL
(CAPITOLS
ORDINARII AL
(CAPITOLS
V)
I AL V) 363.801 €

363.801 €

TOTAL PRESSUPOST
TOTAL PRESSUPOST
INGRESSOS INGRESSOS

363.801 €

363.801 €
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OBRES PRIMERA PLANTA LOCAL SOCIAL
Ja estan en marxa les obres d’adequació de la primera planta situada sobre el dispensari mèdic. Un mirador al balcó de l’Empordà amb nous espais actualitzats i pensats per donar resposta a les necessitats
actuals del municipi.
Obres cofinançades per:

INFORMACIÓ GENERAL
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MANIFESTACIONS EN RECLAM DE LES OBRES D’ACCÉS A LA N-II

-Manifestacions accés NII (la primera 15 d’agost / la segona el diumenge 28 octubre)

Des de 1986 que el municipi de Garrigàs reclama al Ministeri de Fomento la millora de l’ accés per la NII al
nostre municipi. Malgrat tot, gràcies a les manifestacions esdevingudes el passat mes d’agost a iniciativa
dels veïns i veïnes de Garrigàs, la nostra petició ha arribat novament a la Generalitat i també a la Subdelegació del Govern a Girona.
Des de finals del 2015 les obres estan aturades, segons Fomento en base a un modificat que s’està fent
en els accessos de Garrigàs-Creixell. Ens preocupa aquest modificat, ja que han canviat el projecte inicial
passant d’un pas superior a un pas inferior i això podria ocasionar acumulacions d’aigua de pluja i dificultat en canalitzar les mateixes, per això varem traslladar per escrit al Sr. Juan Manuel Sanchez-Bustamante
(subdelegat del Govern a Girona) que a banda de requerir una data d’inici efectiva de les obres, també
estaríem vetllant perquè les sortides d’aigua estiguin garantides sense medis mecànics(bombes d’aigua).

ACTUALITZACIÓ DEL CADASTRE

Des de la Direcció General del Cadastre han iniciat en el transcurs del 2016 i a tot el municipi de Garrigàs
el Procediment de Regularització Cadastral. Aquest procediment actua només sobre les finques urba¬nes
amb incidències detectades de falta de concordança de la construcció registrada vers la realitat; simultàniament també s’incorporen al cadastre les construccions rústiques indispensables, per tant són també
objecte de regularització les construccions agràries, ramaderes i forestals del municipi.
L’ últim procediment de revisió cadastral de caràcter general fet al nostre municipi, data de l’any 1985,
pel que es preveu que aquest procediment tindrà un ampli abast. A data d’avui ens informen que emetran
les primeres notificacions a les construccions afectades al voltant del tercer trimestre del 2017.
A la vista del que estan fent alguns consistoris, que redueixen el tipus impositiu del IBI a aplicar en el seu
municipi, volem deixar palès que l’Ajuntament de Garrigàs fa anys que aplica en aquest impost el mínim
establert per Llei i per tant no es pot reduir més la càrrega fiscal aplicada.
22
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Podeu consultar al web http://www.catastro.meh.es/, dins l’apartat de “sede electronica del catastro”,
les dades de les vostres finques que figuren al registre del Cadastre, o dirigir-vos a la delegació de
Girona:
Gerència Territorial de Girona
Gran Vía de Jaume I, 47. 17071 - Girona
Horari: 9 a 14:00h - Telèfon 972225050

FINALITZADA LA REPARACIÓ DELS DANYS DE L’EXTRACCIÓ DE TERRES DELS COMUNS

L’any 2011 va ser concedida una autorització ambiental a l’empresa Árids i Transformats S.L., per l’activitat extractiva d’àrids a la zona anomenada “Els Comuns de Garrigàs”, una zona de bosc entre Arenys i
Vilajoan. Arrel dels incompliment de l’empresa pel que fa al programa de restauració de la zona, l’Ajuntament promou expedient de reclamació davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i aquesta última inicia expedient sancionador i a posteriori realitza una nova concessió per restaurar els danys, els treballs de restauració varen ser realitzats per l’empresa GERMANS
CANYET XIURGU de Cassà de la Selva i es varen portar a terme entre els mesos de maig i juny d’enguany,
pel que l’Ajuntament tanca l’expedient i dóna per bona la restauració d’aquest entorn natural.

SERVEI DE RECOLLIDA DELS ANIMALS PERDUTS I ABANDONATS

L’ Associació Protectora d ‘Animals i Plantes de Figueres és una associació sense ànim de lucre constituïda legalment l’any 1955, formada per una Junta Directiva i aproximadament uns 350 socis. Està inscrita
al registre de nuclis zoològics amb el número G2500093 i té el CIF G17068024.
Actualment les instal·lacions acullen, enmig de pins i rosers, aproximadament uns 150 gossos i 50 gats,
tots ells a l’ espera de trobar una nova llar.

El finançament de la Protectora s’efectua mitjançant els convenis de servei de recollida dels animals
perduts i abandonats de la ciutat de Figueres, Consell comarcal de l’Alt Empordà i Consell Comarcal del
Gironès, servei que les administracions públiques han de garantir als ciutadans. També de les aportacions solidàries que efectuen els seus socis.
L’Ajuntament de Garrigàs anualment renova el conveni de col·laboració amb el CCAE per aquest servei.
INFORMACIÓ GENERAL
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Amb l’entrada en vigor de la Llei 22/2003, de protecció dels animals, els ajuntaments adquireixen un
gran protagonisme pel que fa al compliment de les mesures de protecció dels animals de companyia de
la seva població. El registre d’animals, la recollida d’aquells que estan abandonats, o el control de colònies de gats als carrers són algunes de les competències municipals que cal assumir des del municipis.
D’altra banda,la prohibició de sacrificar animals en els centres d’acollida i protecció, excepte per motius
sanitaris i humanitaris fa necessari pensar en l’ampliació de l’espai d’acollida dels animals recollits
però també amb impulsar importants actuacions de sensibilització tant per evitar els abandonaments
com per incentivar les adopcions.
Per aquestes raons, el Consell Comarcal Alt Empordà ha redactat el projecte executiu i està cercant finançament per al “Centre Comarcal de protecció i adopció d’animals de companyia a l’Alt Empordà” amb
la voluntat d’aconseguir establir una instal·lació de referència a Catalunya.
ENTRADA EN FUNCIONAMENT DEL NOU CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS

Les obres de construcció del nou Centre de Tractament de Residus (CTR) de l’Alt Empordà, situats al
costat de l’abocador de Pedret i Marçà, ja estan arribant a la seva recta final.
Aquest equipament està previst que entri en servei l’estiu del 2017
i disposa de maquinària que treballarà en el procés de tractament de la fracció resta i la nau de tractament, que ja estan
pràcticament enllestits. En total més de 18.000 m2 preparats
per a gestionar les escombraries de fracció resta i orgànica
de la Comarca.
Tot i que la finalització de les obres està prevista per final d’any, es requereix d’un període de proves per a comprovar el bon funcionament de tot el procés, i, per tant,
no serà fins al mes de juny del 2017 que les plantes de
tractament puguin operar amb normalitat. La planta
de fracció resta tractarà 60.000 tones anuals mitjançant un sistema mecànic i biològic que permetrà separar materials valoritzables. Això, però, no
evitarà que els altempordanesos hagin de separar
les escombraries a casa prèviament, com s’ha fet
fins ara, en paper i cartró, envasos lleugers i envasos de vidre.
A la planificació del CTR també s’ha inclòs un circuit de visites. Entre altres, els escolars de la comarca podran visitar les instal•lacions veient totes les parts del procés de tractament de les deixalles i prenent consciència de l’impacta que generen els
residus. Cal recordar que el CTR inclourà també de la deixalleria comarcal, la planta de desballestament
de voluminosos i el centre administratiu i d’educació ambiental, els quals formen part del projecte tècnic que s’aprovarà properament i que es construiran durant el 2017.
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SOCIETAT

NAIXEMENTS
FIGUERAS GARCIA, ESCARLATA
24/01/2016

LAPORTA GURI, ALEIX
06/02/2016
SELLES TRAYTER, MIREIA
06/02/2016

GONZALEZ TEIXIDOR, ROGER
22/03/2016
POCH GARCIA, DIDAC
05/12/2016

SOCIETAT
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INFORMACIÓ I CONTACTE
HORARIS AJUNTAMENT
Dimarts, dimecres i divendres de 9.00h a 14.00h
Dijous de les 17:00h a les 20:00h
Telf: 972 56 80 83
Whatsapp: 632 675 994

ADRECES ELECTRÒNIQUES DE L’EQUIP DE GOVERN
alcaldia@ajuntamentdegarrigas.cat
pbosch@ajuntamentdegarrigas.cat
jferrer@ajuntamentdegarrigas.cat
dquer@ajuntamentdegarrigas.cat
cvaello@ajuntamentdegarrigas.cat
qpastoret@ajuntamentdegarrigas.cat
djuanola@ajuntamentdegarrigas.cat
ADRECES ELECTRÒNIQUES
administrativa@ajuntamentdegarrigas.cat
secretaria@ajuntamentdegarrigas.cat
dinamitzacio@ajuntamentdegarrigas.cat
tecnics@ajuntamentdegarrigas.cat

DISPENSARI MUNICIPAL
Metgessa: dimecres 8.00-11.30h
dijous 12.00-15.00h
Infermer: dilluns 8.30-11.30h
divendres 9.00-12.00 h
RECORDEU QUE CAL DEMANAR CITA PRÈVIA: 972
56 83 22
SERVEI DE CORREUS
De dilluns a divendres de 12.00 h a 12.30 h a l’oficina
de les Escoles.

TELÈFONS D’URGÈNCIA
Mossos d’Esquadra 088
Bombers 085
Urgències mèdiques 061
Telèfon d’emergència 112
Hospital de Figueres 972 50 14 00
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TELÈFONS D’INTERÈS:
Ajuntament tel: 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
RECOMANACIONS
“ Si vols estar al dia de les informacions municipals, entra al grup de difusió,
dóna d’alta a la teva agenda de contactes del teu aparell mòbil el número de
telèfon de l’Ajuntament 632 67 59 94, un cop fet rebreu les notificacions per
whatsaap”.
Aquest grup de difusió permet enviar informació als contactes de manera
massiva i si algun usuari/a contesta només ho rep l’ajuntament.
NETEJA VIÀRIA
Una vegada més, des d’aquest informatiu volem felicitar els veïns 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. Volem que quedi constància
d’aquesta bella actuació de solidaritat i ciutadania.
ANIMALS DE COMPANYIA
Recordem a tots els propietaris d’animals de companyia la seva responsabilitat de tenir-ne cura.
Cal que estiguin degudament registrats.
Mantenir-ne el control sanitari.
Passejar-los lligats.
Recollir-ne les defecacions a la via pública.
Controlar-ne les miccions a la via pública.
En cas de qualsevol dubte truqueu a les oficines municipals (972 56 80 83).
Moltes gràcies per la vostra comprensió i col·laboració.

ESCOMBRARIES
Demanem a tots els usuaris que tinguin un comportament cívic i que no dubtin a denunciar els infractors.
VENDA AMBULANT
- Pa: dimarts, dimecres, divendres, dissabte i diumenge al matí.
- Butà: divendres al matí
- Peix: dimecres al matí a la plaça de l’Ajuntament.

INFORMACIÓ I CONTACTE
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