
1

B
u

tll
et

í d
e 

G
ar

rig
às



2

B
u

tll
et

í d
e 

G
ar

rig
às

Sumari Crèdits
L’any 2017 a Garrigàs

L’Ajuntament informa

Encarem el futur

Societat

L’escola ens explica les activitats

Cursos i activitats

P4

P12

P14

P17

P18

P21

Editorial
Benvolguts i benvolgudes, 

És especialment difícil fer balanç de l’any 2017, ja que ha estat un any difícil i convuls, que perdurarà a la memòria col·lectiva 
de Catalunya i especialment del nostre municipi empordanès. Ha estat una muntanya russa d’emocions que han posat i 
segueixen posant a prova les conviccions i la voluntat de tot un poble.

Sí, a Garrigàs ens varen picar i maltractar per la nostra voluntat de votar el dia del referèndum. Això ha passat fa pocs 
mesos i encara avui costa d’entendre l’abast i les conseqüències que el nostre país, Catalunya, està patint per intentar ser 
independent.

Malgrat que amb el gest sostingut de pau no hem pogut aturar la voluntat repressora de l’Estat espanyol, tot el viscut 
no ha estat en va, és tan sols el principi d’un nou cicle, un apoderament del ser individual i de la societat demòcrata, que 
està madura per caminar lliure. Cap presó ho podrà contenir indefinidament, però, malgrat aquesta certesa, patim per les 
persones privades de llibertat i per les seves famílies i exigim l’alliberament de les preses i els presos polítics!

Des del respecte a tots els pensaments, diem no a aquest Estat repressor, denunciem la seva deriva antidemocràtica, 
refusem les seves maneres barroeres i ens sentim insultades i ofesos en veure com fan de la política una eina al servei del 
seu egoisme i supèrbia. 

Volem recordar aquest dia 1-O per la valentia i determinació de la gent de Garrigàs, però també per l’escalf que vàrem 
sentir l’endemà, quan centenars de persones vingudes d’arreu de la comarca ens varen acompanyar a posar paraules 
als sentiments. Enguany, coincidint amb el primer aniversari, posarem nom al centre sociocultural, s’anomenarà: “Edifici 1 
d’Octubre”, perquè aquest dia representarà sempre la maduresa, els valors i determinació d’un poble pacífic.

No vull acabar aquest balanç, sense fer una mirada cap a dins el municipi, ja que tenim ganes, energia i molts projectes per 
endavant. Per això, la memòria d’enguany també mirarà un xic cap al futur, perquè tots els projectes tenen un temps llarg 
de cuina i ens fa il·lusió explicar-vos en què estem treballant i què anirem fent els proper mesos.

Desitgem, de tot cor, seguir fent camí junts, pensant en tots els nostres pobles: Vilajoan, Ermedàs, Arenys d’Empordà, Tonyà 
i Garrigàs. Gràcies a cadascuna de les persones que ens fan arribar les seves queixes i idees de millora i també gràcies al 
teixit social del municipi: l’associació Balcó de l’Empordà, l’Ampa, la Comissió de Joves, la Comissió del Mirador Photo, el grup 
de teatre El Bastarral i totes aquelles iniciatives que puguin venir, perquè la riquesa d’un poble ha estat, és i serà sempre la 
seva gent.

Gràcies per ser-hi!!!

Pilar Bosch i Bech 
Alcaldessa
           Abril 2018

Edita: Ajuntament de Garrigàs
Redacció: Notidig
Maquetació i disseny: Roser Bona, 
estudi gràfic
Impressió: Impremta Pagès
Col·laboració: Diputació de Girona
Arxiu fotogràfic: Ajuntament de Garrigàs
Data: juny de 2018

Garrigàs Gent Guapa
El projecte Garrigàs Gent Guapa ha estat desenvolupat per Lluís Carballo, mestre, psicòleg i psicoterapeuta. 

Carballo es va inspirar en les fotografies penjades a l’Ajuntament de Garrigàs dels alcaldes del municipi des de l’any 1971 i va 
decidir captar l’essència del poble: els seus habitants. 

Garrigàs Gent Guapa és un projecte comú del poble, l’Ajuntament i Lluís Carballo. 

Referència portada



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. 972568083
Envieu-nos una fotografia al mòbil 632675994 

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 vella 
actuació de solidaritat i ciutadania.

Informació general
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

Informació de les regidories:

Primer tinent d’alcalde: Josep Masoliver i Subirós, que assu-
meix Serveis i Infraestructures i Manteniment d’Espais Públics i 
Medi Ambient.  jmasoliver@ajuntamentdegarrigas.cat

Segon tinent d’alcalde: Josep Ferrer i Serra, que assumeix Es-
ports, Joventut i Salut. jferrer@ajuntamentdegarrigas.cat

Regidor: Quim Pastoret i Lladó, que assumeix Comunicació i 
Noves Tecnologies. qpastoret@ajuntamentdegarrigas.cat

Regidora: Dolors Juanola i Teixidor, que assumeix Cultura i Fes-
tes. djuanola@ajuntamentdegarrigas.cat

Regidora: Dolors Queri i Puntil, que assumeix Benestar Social i 
Ciutadania i Educació. dquer@ajuntamentdegarrigas.cat

Regidor: Carles Vaello i Ordis, que assumeix Urbanisme, Empre-
nedoria, Treball i Empresa. cvaello@ajuntamentdegarrigas.cat
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L’any 2017 a Garrigàs
QUINES DE NADAL 
(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 de visitants d’altres 
municipis de la comarca. Les quines van començar el 10 
de desembre de 2017 i van finalitzar el 7 de gener de 
2018. En total, se’n van fer set sessions, en les quals es 
van repartir grans premis com cabassos de queviures, 
electrodomèstics i caixes regals d’escapades, de benestar 
i de gastronomia. 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
’CAMINS DE MEMÒRIA’  (28 de gener)

Carles Masoliver Pagès va fer la presentació del llibre 
Camins de memòria. La ruta transhumant de Josep Trilla 
el 28 de gener. En Josep i en Carles es van sentir molt 
acompanyats en un dia tan especial i emotiu, gràcies a 
tots als assistents de l’acte. 

“Després de treballar tant temps en un projecte com 
aquest, l’èxit no és arribar a la meta, sinó trobar-hi una 
rebuda com aquesta. Una nit inoblidable, una família 
insuperable. Mil gràcies a tothom!” Carles Masoliver.

CAVALCADA DELS REIS DE L’ORIENT 
(5 de gener)

El municipi va preparar un any més una gran rebuda 
per als tres Reis de l’Orient. Des dels més petits fins als 
més grans, tots van assistir a la tradicional cavalcada 
que es va celebrar la tarda del 5 de gener. L’activitat va 
començar a tres quarts de set, quan el patge reial va 
esperar els nens i nenes del poble per rebre les seves 
cartes. Tot seguit, a les set de la tarda, Ses Majestats 
van anar al centre cívic i van entregar regals als més 
petits de casa.

CARNESTOLTES
(5 de març)

El Carnestoltes infantil es va celebrar enguany a Garri-
gàs el dia 5 de març, amb la participació de més de 
dues centes persones. Petits i grans es van reunir al 
centre cívic per celebrar plegats i disfressats la tradicio-
nal cita del Carnestoltes.

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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GARRIGÀS ALS ’QUADERNS DE LA 
REVISTA DE GIRONA’  (8 d’abril)

La monografia de Garrigàs, que correspon al volum nú-
mero 185 de la col·lecció «Quaderns de la Revista de Giro-
na», és autoria de Joan Ferrerós Serra. El llibre explica di-
versos aspectes de Garrigàs, com per exemple la història, 
els edificis rellevants o les tradicions més importants de 
la localitat.

La nova monografia dels «Quaderns de la Revista de Girona», dedicada a Garrigàs ja està disponible. Joan Ferrerós ha 
estat l’encarregat de redactar aquest nou número, que es va presentar el dissabte 8 d’abril, al centre cívic del municipi. Hi 
van ser presents Jordi Camps, diputat de la Diputació de Girona; Rosa Maria Gil, directora de la col·lecció «Quaderns de la 
Revista de Girona»; Josep Masoliver, alcalde de Garrigàs; Joan Ferrerós, autor del llibre, i Josep Valls, escriptor.

RELLEU DE LA JUNTA DEL BALCÓ 
D’EMPORDÀ   (29 d’abril)

L’associació Balcó de l’Empordà, amb més de 30 anys 
d’història i una llarga trajectòria de treball voluntari en 
l’organització d’activitats recreatives i d’esbarjo, culturals, 
conferències, pel·lícules, exposicions i festes populars, 
presenta el relleu generacional de la seva junta directiva.

SEGONA MARXA DEL GARRÍ 
(17 d’abril)

La Comissió de Joves de Garrigàs va organitzar el 
diumenge 17 d’abril la II Marxa del Garrí. Més de 
400 participants van gaudir dels recorreguts que van 
preparar els joves per a tots els assistents.

PLANTADA D’ARBRES I VISITA A LES 
OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA ZONA 
DELS COMUNS  (6 de maig) 

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, conjuntament amb els 
municipis de Palau de Santa Eulàlia i Garrigàs, varen 
organitzar una visita a les obres de restauració dels 
Comuns, situades en una zona boscosa entre ambdós 
municipis. 
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La jornada va començar amb una caminada popular, sortint de Garrigàs cap a Palau de Santa Eulàlia i fins arribar al 
paratge de la zona dels Comuns. Després d’una visita per l’entorn, la mainada va participar en una replantació d’arbres 
autòctons i es culminà el matí amb un vermut popular a la pista de Palau de Santa Eulàlia.

El treball en conjunt de les tres administracions i la implicació econòmica de la Generalitat de Catalunya ha permès 
corregir l’actuació negligent de l’empresa extractora i, després d’aplicar el programa de restauració de la zona, tornar a 
gaudir d’un entorn natural protegit i en bon estat de conservació.

L’any 2017 a Garrigàs

PLE EXTRAORDINARI I RELLEU DE L’ALCALDIA   
(15 de juny)

En el Ple extraordinari del dijous 15 de juny, a les 20 h, celebrat 
a l’edifici consistorial, va tenir lloc el relleu pactat a l’alcaldia 
de Garrigàs. Després de 18 anys a l’alcaldia, Josep Masoliver 
i Subirós va deixar el càrrec en mans de Pilar Bosch i Bech. 
El relleu ja es va anunciar en el programa electoral de les 
passades eleccions, ja que tots dos es van presentar en la 
mateixa i única candidatura al municipi.

El Ple extraordinari va tenir com a únic punt a l’ordre del dia el cessament i 
nomenament, en forma d’intercanvi de papers amb Pilar Bosch Bech, que a 
partir d’ara és la nova alcaldessa de Garrigàs.

En un acte formal i emotiu, van quedar recollides les mostres d’agraïment 
dels regidors i regidores cap a Josep Masoliver per tots els anys de dedicació 
i servei públic al municipi.

El cartipàs municipal va quedar distribuït de la manera següent:

Alcaldessa: Pilar Bosch i Bech, que assumeix Relacions Institucionals, Governació i Economia i Hisenda.
Primer tinent d’alcalde: Josep Masoliver i Subirós, que assumeix Serveis i Infraestructures i Manteniment d’Espais 
Públics i Medi Ambient.
Segon tinent d’alcalde: Josep Ferrer i Serra, que assumeix Esports, Joventut i Salut.
Regidor Quim Pastoret i Lladó, que assumeix Comunicació i Noves Tecnologies.
Regidora Dolors Juanola i Teixidor, que assumeix Cultura i Festes.
Regidora Dolors Queri i Puntil, que assumeix Benestar Social i Ciutadania i Educació.
Regidor Carles Vaello i Ordis, que assumeix Urbanisme, Emprenedoria, Treball i Empresa.

REVETLLA DE SANT JOAN
(23 de juny)

La nova junta de l’associació Balcó de l’Empordà va 
organitzar la seva primera activitat, amb una alta 
participació de públic:La tradicional revetlla de Sant 
Joan va consistir en un magnífic sopar popular que 
es va realitzar a l’aire lliure, música, DJ, petards, fonts 
de colors, alegria i ballaruga, mentre la mainada s’ho 
passava d’allò més bé jugant i gaudint de la festa.
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FESTA MUNICIPAL DE SANT PERE I 
10è HOMENATGE A LA VELLESA  (29 de juny)
 
El 29 de juny es va celebrar conjuntament la festa de Sant 
Pere i l’homenatge a la vellesa. A les 13 h es va celebrar 
una missa solemne a l’església, i a continuació, el dinar de 
germanor al local social, on es va repartir un petit detall a 
tots els homenatjats.

Per acabar d’amenitzar la vetllada es va donar pas al 
teatre amb l’obra Els meus marits m’enganyen, a càrrec del 
grup de teatre TOCATS PER LA TRAMUNTANA, del Casal 
de la Gent Gran de Figueres.

PROJECCIÓ ‘GARRIGÀS GENT GUAPA’
(27 d’agost)

Projecte Mirador Photo Garrigàs 2017, amb la 
presentació a càrrec de Lluis Carballo, creador del 
projecte “GGG Garrigàs Gent Guapa”, una projecció 
audiovisual de 6 minuts de durada on els protagonistes 
són les persones i les famílies de Garrigàs que han 
passat pel seu estudi en els darrers mesos.

I HOMENATGE A JOSEP MASOLIVER
(27 d’agost)

Reconeixement i homenatge a Josep Masoliver i Subirós, 
alcalde del municipi des de 1999 i fins al juny de 2017. El 
municipi de Garrigàs va reconèixer i agrair la generositat 
i proximitat amb la qual va desenvolupar la tasca durant 
tots aquests anys. L’acte va comptar amb la participació, 
entre d’altres, de Pilar Bosch, alcaldessa de Garrigàs; Fer-
mí Santamaria, vicepresident de la Diputació de Girona; 
Ferran Roqué, president del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà; Josep Masoliver, exalcalde, i amb la presència 
entre el públic de diversos alcaldes i alcaldesses de l’Alt 
Empordà i regidors i regidores que varen formar part de
l’equip de govern 
durant els seus 
anys d’alcaldia.

El mateix dia va te-
nir lloc la inaugu-
ració de l’edifici so-
ciocultural, la sala 
principal del qual 
portarà el seu nom. 
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L’any 2017 a Garrigàs

DIADA DE CATALUNYA
(11 de setembre)

Commemoració de la Diada de Catalunya a Garrigàs

FESTA MAJOR DE SANT MIQUEL
(28 de setembre – 1 d’octubre)

Del 28 de setembre a l’1 d’octubre Garrigàs va celebrar 
una nova Festa Major de Sant Miquel, aquest any 
accidentada per les càrregues de la Guàrdia Civil al 
municipi. No obstant això, es varen celebrar la majoria 
d’actes com l’esportifarrada, el concurs de truites, postres 
i amanides, concerts i activitats per a la mainada.

CINQUÈ FESTIVAL MIRADOR PHOTO
(23 – 24 de setembre)

El dissabte 23 de setembre es va inaugurar el 5è Festival 
amb la celebració d’un taller de retrats i selfies per a 
xarxes socials, a càrrec de Jordi Gamell, i la xerrada sobre 
fotografia de vinyes i vi, a càrrec de Josep Roca, el millor 
sommelier del món, i Josep Oliva, autor de les fotografies 
del llibre Rere les vinyes. Un viatge a l’ànima dels vins.

Durant tot el Festival i fins al dia 1 d’octubre es van 
poder visitar dues exposicions: “Els Mentawai: Progrés 
o retrocés?”, un reportatge fotogràfic fet per Marina 
Calahorra, guanyadora de la catorzena convocatòria dels 
Joves Fotogràf(e)s de les Comarques Gironines, impulsada 
per INSPAI, Centre d’Imatge de la Diputació de Girona; i 
una exposició específica de la temàtica d’enguany del 
Festival, la de “Vinyes i vins“, fotografies d’en Josep Oliva.

El diumenge la gimcana fotogràfica pels carrers de 
Garrigàs va congregar nombrosos grups participants i ens 
va ajudar a descobrir detalls inèdits i racons del poble.
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1-O REFERÈNDUM D’AUTODETERMINACIÓ DE CATALUNYA  (1 d’octubre)

Des de Garrigàs condemnem de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per l’Estat espanyol, emparat pel 
seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que el que volien era decidir i exercir la democràcia. Una 
violència que va tenir a Garrigàs un punt fosc després que la Guàrdia Civil assaltés el local sociocultural que era el col·legi 
electoral de la jornada. Amb tot, la jornada restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, 
coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat 
de setge i por.

Les gairebé 900 persones ferides registrades a mans de la brutalitat policial, la vulneració de drets fonamentals i les 
imatges d’agressions, repressió sense contemplacions i violència no cauran mai en l’oblit. L’actuació ha estat dictada pel 
Govern de l’Estat, que n’és el responsable últim, i que n’haurà d’assumir les conseqüències.

MANIFESTACIÓ   (2 d’octubre)

El dia 1 d’octubre, a un quart de deu del matí, quan una quarantena de veïns del poble esperaven per votar el referèndum 
convocat per la Generalitat de Catalunya i suspès pel Govern estatal, una dotació de més de 50 agents de la Guàrdia Civil 
va carregar contra la població per tal d’endur-se l’urna, les paperetes i altres mitjans disposats per realitzar la votació. La 
duresa de l’atac contra la població sense previ avís va provocar una contundent protesta, que es va materialitzar en una 
manifestació convocada pels pobles veïns per a l’endemà dels fets, que va reunir prop de 2.000 persones a l’esplanada 
del centre cívic del poble. Els alcaldes de Siurana, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia i Garrigàs 
varen llegir un manifest que condemnava la violència exercida per les forces de seguretat de l’Estat.
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L’any 2017 a Garrigàs

XXXIX TROBADA AL COLL DE MANRELLA
(15 d’octubre)

La trobada al coll de Manrella és una jornada per 
recordar el president Companys i a tots aquells que 
varen haver de creuar la frontera fugint de la dictadura 
militar i Garrigàs fou el municipi convidat. L’acte va 
comptar amb diversos convidats d’honor que varen 
fer el seus parlaments: Lluís Llach, cantautor i diputat 
al Parlament; Josep Mª Solé i Sabater, historiador i 
catedràtic d’Història Contemporània; Elisenda Paluzie, 
economista (actualment presidenta de l’ANC) i Jordi Martí, senador.

En representació de Garrigàs hi va assistir Albert Masoliver, jutge de Pau del municipi, que va pronunciar un parlament.

VISITES GUIADES  (12 de novembre)

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 es van incloure 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 el cas de la visita a Garrigàs, es va fer un recorregut de 2 hores en el qual es van visitar les es¬glésies 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.

MOSCA DE LA DIGNITAT
(19 d’octubre)

El Col•legi de Periodistes ret homenatge a les persones 
que varen fer possible l’1-O a través de la “Mosca de la 
Dignitat” que es va lliurar de manera simbòlica a totes 
les persones que van “treballar de manera pacífica per 
la llibertat d’expressió” amb assistència dels representats 
dels diferents pobles i col•legis electorals que varen patir 
l’actuació de les forces de l’Estat. L’alcaldessa de Garrigàs, 
Pilar Bosch, va recollir la Mosca.

TEATRE EN BENEFICI DE L’ESCOLA
(19 de novembre) 

Un diumenge diferent en què un públic de totes les 
edats va gaudir d’allò més amb diverses representacions i 
monòlegs posats en escena pels grups teatrals El Bastarral 
(Garrigàs) i El Safareig (Palau-solità i Plegamans). Sota 
la direcció d’Ona Vilar, hi varen participar, entre d’altres 
actors, els garriguencs Pere Giró, Dolors Quer, Pere Turró 
i Quim Pastoret.
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ELS PASTORETS DE 
MONTURIOL (1 de desembre)

El garriguenc Albert Masoliver en 
el paper de Rovelló i una vintena 
de professors de l’INS Monturiol de 
Figueres varen representar la seva 
particular versió, amb humor, dels 
Pastorets, dirigits pel també docent 
Ernest Pibernat, una versió lliure del 
clàssic de Folch i Torres, que inclou 
alguna irreverència. El projecte té un 
caràcter transversal, ja que ha implicat 
tots els departaments del centre i, fins 
i tot, alguns alumnes del cicle d’estètica, 
perruqueria i maquillatge.

APLEC DE SANTA LLÚCIA  (17 de desembre)

Celebració un any més de l’aplec de Santa Llúcia al veïnat de Tonyà, amb la tradicional crema de romaní i farigola 
recollida pel camí, perquè el seu fum i Santa Llúcia ens protegeixi la vista; missa, i seguidament sardanes amb la Cobla 
Cervianenca a l’esplanada de l’ermita.  

SOPAR DE NADAL I QUINA SOLIDÀRIA
(17 de desembre)

El sopar de Nadal va comptar amb la participació de 
gairebé 200 assistents, que van gaudir d’un sopar al 
centre cívic i que varen aportar 10 € per a la Caixa de 
la Solidaritat. 

En el marc del sopar es va fer un homenatge a di-
verses persones per la seva trajectòria política, entre 
ells l’exalcalde de Garrigàs, el senyor Josep Masoliver.

La sorpresa de la nit va ser quan el president del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’alcaldessa de 
Figueres varen retornar l’urna al poble. 

El sopar va recollir 1.840 euros.
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L’Ajuntament informa

OBRES D’ADEQUACIÓ AL CEIP GARRIGÀS

Durant l’estiu del 2017 s’han realitzat dues actuacions importants a l’edifici de l’escola rural.

Dins de les obres del nou local sociocultural, s’hi habilita un office menjador adaptat als usos i requeriments del Depar-
tament d’Ensenyament. La inversió ha anat a càrrec de l’Ajuntament per valor de 44.067,68 €.

D’altra banda, s’ha executat la primera fase 
del pla de millora per adaptar l’equipament 
a les necessitats educatives actuals amb la 
construcció d’una nova aula, adaptació de 
la zona de lavabos, creació d’una nova sorti-
da d’emergència, substitució de llums leds, 
cortines, suros i instal·lacions elèctriques, 
amb un pressupost de 29.099 €.

Així mateix el CEIP Garrigàs ha estrenat el 
2017 el servei d’acollida matinal, conjun-
tament amb l’AMPA, amb una subvenció 
de cofinançament progressiu per part de 
l’Ajuntament.

OBRES D’ADEQUACIÓ I INAUGURACIÓ 
DEL NOU LOCAL SOCIOCULTURAL 

Després de fer un replantejament dels usos, aquest 
2017 s’ha inaugurat el local sociocultural, que s’ha 
convertit en un menjador i office per a l’escola, una sala 
polivalent que acollirà la biblioteca, una sala per a la gent 
gran i una zona de serveis i emmagatzematge.

El projecte s’ha dut a terme amb el cofinançament de 
la Diputació de Girona, que ha aportat 70.000 € del 
pressupost d’obra de 103.518,68 €.

Durant el 2017 a Garrigàs s’han viscut moltes festes, esdeveniments i activitats, però també s’han fet millores 
en equipaments municipals, s’han posat en marxa nous serveis i s’han dut a terme altres millores al municipi:
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MANTENIMENTS DE CAMINS RURALS I DE TERRA

Aquest any s’han realitzat arranjaments de diferents camins de terra que connecten els nuclis del municipi i s’hi ha des-
tinat un pressupost de 4.931,97 €. Garrigàs compta amb 50 quilòmetres de camins rurals. Anualment es realitza la sega 
de les vies públiques, un manteniment obligatori que es fa cada primavera i estiu, per tal d’evitar la manca de visibilitat 
en aquestes vies i els incendis forestals i en el qual s’inverteixen 1.844,15 €.

MANTENIMENT I NETEJA DEL 
SISTEMA DE DECANTACIÓ DE 
LES AIGÜES RESIDUALS A TOTS ELS 
MUNICIPIS

MILLORES QUE MINIMITZEN 
L’EMISSIÓ DE GASOS D’EFECTE 
HIVERNACLE AL MUNICIPI

ARRANJAMENTS A LA RIERA DEL 
BORRELL NEGRE DE VILAJOAN

Aquest any s’ha efectuat un manteniment de neteja i des-
brossament de les instal·lacions, així com una reforma 
dels tancats existents dels diferents nuclis que disposen 
de sistemes de decantació per a la gestió de les aigües 
residuals. 

PODA DE L’ARBRAT DE TOT EL 
MUNICIPI

El pressupost del 2017 ha permès destinar una partida 
més alta a la gestió de l’arbrat del municipi i al manteni-
ment de les zones enjardinades. 

Garrigàs disposa d’un Pla d’acció d’energia sostenible 
(PAES), que es va desplegant de manera progressiva fins 
al 2020, per complir amb els objectius de lluita contra el 
canvi climàtic. El 2017 s’ha substituït l’enllumenat interior 
de l’escola per leds i s’han instal·lat tots els tancaments 
d’alumini amb pont tèrmic a l’edifici sociocultural.

L’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Garrigàs 
han finalitzat diverses actuacions de manteniment i 
conservació de lleres en un tram de prop de 350 me-
tres del barranc del Borrell Negre (conca del riu Fluvià) 
dins de la zona urbana del municipi. Concretament s’ha 
treballat en el sector comprès entre la desembocadura 
del torrent al riu Fluvià i la carretera que transcorre en-
tre Vilajoan i Arenys d’Empordà.  

Els treballs, amb un cost de 6.764,80 euros, han estat finançats en un 80% per l’Agència i el 20% restant per l’Ajuntament. 
Pel que fa a les mesures dutes a terme, aquestes han consistit en una desbrossada selectiva de la vegetació acumulada 
en aquest tram i a l’eliminació d’espècies vegetals (tant la planta com l’arrel). També s’han dut a terme actuacions de so-
larització, una tècnica que pretén evitar el creixement de la canya per manca de llum i eliminar el rizoma per la calor que 
s’acumula sota una capa de geotèxtils, que es retirarà després de l’estiu. 
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Encarem el futur

El pressupost de 2018 preveu destinar més recursos a les despeses de béns corrents i serveis per als 
municipis, com ara:

• Recursos per posar en marxa un servei de casal per a la gent gran al local sociocultural, que inicialment obrirà 
dos dies per setmana a les tardes. També es mantindran de manera sostinguda activitats de dinamització 
com la gimnàstica de manteniment i els tallers de memòria per a +60 anys durant tot l’any.

• Suport a l’escola rural i a l’AMPA per al desplegament d’activitats conjuntes en període escolar.

• Màxim suport al desplegament d’activitats per a la infància en període no escolar.

• Ampliació de la partida destinada al manteniment preventiu i reparació dels edificis públics, instal·lacions 
públiques i serveis, així com al manteniment dels parcs i jardins.

II

II

V

I

I

IV

IV

III

III

VII

VI

TOTAL INGRESSOS

TOTAL DESPESES

594.660,18

594.660,18

100,0 %

100,0%

Impostos indirectes

Ingressos patrimonials

Impostos directes

Transferències corrents

Taxes i altres

Transferències de capital

Despeses en béns corrents i serveis

Despeses del personal

Transferències corrents

Despeses financeres

Inversions reals

5.000,00

1.800,00

305.456,42

141.504,05

58.789,50

82.110,21

286.205,27

81.675,92

47.083,96

400,00

179.295,03

0,8 %

0,3 %

51,4 %

23,8 %

9,9 %

13,8 %

48,1%

13,7%

7,9%

0,1%

30,2%

Capítol

Capítol

Denominació dels INGRESSOS

Denominació de les DESPESES

PRESSUPOST 2018

PRESSUPOST 2018

Des de l’Ajuntament de Garrigàs continuem treballant per donar resposta a tots aquells 
compromisos que vàrem adquirir en el programa electoral. És per això que compartim 
aquells projectes amb els quals encarem el futur.

Es preveu un increment considerable de pressupost en relació amb l’any anterior, principalment perquè Abertis pagarà el 
100% de l’IBI als municipis travessats per les autopistes. Fins ara la concessionària només pagava el 5% de l’IBI, basant-se 
en una bonificació de l’any 1972 que acaba d’expirar. 

A banda, el Procediment de regularització cadastral que ha efectuat la Direcció General del Cadastre a tot el municipi de 
Garrigàs durant el 2017 (el qual ha tingut un ampli abast perquè l’últim datava de l’any 1985) generarà increments de les 
bases cadastrals tant a l’IBI rústica com urbana, cosa que farà incrementar la recaptació en impostos directes.

La partida de transferències de capital s’ha incrementat considerablement en relació amb l’any anterior, gràcies a diverses 
subvencions que s’han aconseguit i que es destinaran a inversions i millores que detallarem més endavant.
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El pressupost del 2018 preveu diverses partides d’inversió que permetran fer obres d’adequació i millora a 
diversos equipaments i nuclis, com són: 

MILLORES QUE MINIMITZEN L’EMISSIÓ DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE AL MUNICIPI

Amb la voluntat de seguir apostant per la millora de 
l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle, l’Ajuntament de Garrigàs disposarà 
d’una caldera de biomassa que donarà servei a diversos 
equipaments municipals.

Per fer-ho, l’Ajuntament s’ha adherit, mitjançant la 
signatura d’un conveni, amb la Diputació de Girona per 
encarregar la gestió de la licitació de la instal·lació de la 
caldera de biomassa i la microxarxa per unir els diversos 
equipaments municipals.

A l’estiu es farà un nou i important pas endavant, amb 
la instal·lació de la caldera de biomassa, que servirà per 
subministrar, en xarxa, calefacció i aigua calenta als edificis 
de l’escola municipal, el centre sociocultural i el centre 
cívic del municipi i es preveu poder-ho executar durant els 

Per segon any consecutiu es planifica una actuació de 
millora que permetrà substituir els antics sostres de 
canyissar que encara queden sota els actuals sostres de 
guix. 

Aquesta actuació permetrà millorar la seguretat de l’edifici, 
instal·lar un fals sostre de guix ignífug, nova il·luminació 
led a totes les aules i punts d’accés per a poder realitzar 
les inspeccions de manteniment preventiu de l’estructura 
de bigues de fusta que sustenta la teulada.

Aquesta actuació, la portarà a terme el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament destinarà una partida de 45.000 euros del seu pressupost a obres de millora als següents espais:

• Plaça Doctora Maria Bou Mas

• Zona infantil del carrer de la Costa

•  Trasllat de la zona de contenidors de Vilajoan

•  Millora de l’espai públic del nucli de Vilajoan

mesos d’estiu. Els diferents edificis públics beneficiats per 
aquest projecte tenen actualment com a font d’energia el 
gasoil i l’electricitat, i creen dependència de tipus d’energia 
no renovables. A més, en un dels edificis no hi ha cap mena 
de calefacció, i es fan servir bufadors de gasoil costosos 
quan es necessiten.

La instal·lació de la caldera de biomassa suposarà una 
inversió de 84.315,79 € i es preveu un estalvi anual de 18,9 
tones d ‘emissions de CO2 a l’atmosfera. 

Aquesta actuació s’emmarca dins del programa Beenergi 
de la Diputació de Girona, que ofereix l’assistència tècnica, 
jurídica i financera necessària als municipis adherits al 
Pacte d’alcaldes, amb la finalitat de mobilitzar inversions 
que promoguin l’eficiència energètica en els equipaments 
municipals i enllumenat públic, i que ha cofinançat el 
projecte amb 40.000 €. 

OBRES DE MILLORA A L’ESCOLA DE GARRIGÀS

REFORMES I MILLORES ALS ESPAIS PÚBLICS
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Encarem el futur

1. Rehabilitació del pou vell situat a la zona del centre cívic 
de Garrigàs, amb l’objectiu de millorar la seva capacitat de 
captació d’aigua, que consistirà en la neteja de sediments, 
canvi dels tubs i col·locació d’una sonda que permetrà 
disposar en tot moment d’informació a temps real sobre 
el nivell de les seves aigües. Aquesta actuació té un 
pressupost de 26.949,09 euros i disposa d’una subvenció 
de l’Agència Catalana de l’Aigua per valor de 17.523,21 €.

• Trasllat de l’Ajuntament als baixos del nou local socio-
cultural, on es disposa d’espai suficient per acollir els 
tres serveis: Ajuntament, consultori mèdic i oficina de 
correus i que permetrà aglutinar els serveis i oferir mi-
llor atenció ciutadana, i alhora resoldre l’accessibilitat a 
tots els serveis públics del municipi.

• Rehabilitació de l’interior de les aules del CEIP Garrigàs

MILLORES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I LA SEVA GESTIÓ

Es preveu efectuar durant l’any 2018 dues actuacions de millora que repercutiran a tot el municipi:

Així mateix, a curt termini des de l’Ajuntament de Garrigàs s’estan desenvolupant nous projectes com: 

2. Instal·lació de comptadors volumètrics en alta a 
l’abastament d’aigua potable de Garrigàs, en els dipòsits 
reguladors d’Arenys d’Empordà i Vilajoan, que preveu la 
seva integració al sistema de telegestió existent, amb una 
inversió prevista de 10.977,67 €. Aquesta actuació compta 
amb el 90 % de cofinançament a càrrec de l’Agència 
Catalana de l’Aigua.

• Redacció del projecte executiu per a la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques al centre cívic amb la intenció 
d’instal·lar en un futur un punt de recàrrega per a vehi-
cles elèctrics.

• Inici, cap a finals d’any un Punt d’informació energètica 
municipal adreçat a la ciutadania, per ajudar a conèixer 
millor el seus consums i a tenir consciència per fer el 
camí cap a la transformació energètica a les llars.



17

B
u

tll
et

í d
e 

G
ar

rig
às

Societat

Laura 
Arpa Hurtós

Kilian 
Juanola Garcia

Jair 
Cabrera Roda

NAIXEMENTS 2017

CENS A 31/12/2017

MUNICIPI

Arenys d’Empordà

Ermedàs

Garrigàs

Tonyà

Vilajoan

SUMA

DONES

40

9

152

16

3

220

HOMES

42

6

169

15

8

240

TOTAL

82

15

321

31

11

460

18%

3%

70%

7%

2%

100%

Maria 
Bosch Nadal
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L’escola ens explica les activitats

Durant l’any 2017, l’escola rural de Garrigàs ha 
realitzat una sèrie d’activitats que compartim: 

TROBADA ARTÍSTICA I BATUCADA       
                                                                                                        

Cada any a final de curs, les 4 escoles de la Zona Esco-
lar Rural de l’Empordà, de la qual Garrigàs forma part, 
fan una trobada centrada en una temàtica concreta a 
un dels municipis de l’agrupació. 

La trobada de 2017 es va realitzar a Garrigàs i va 
acollir aproximadament un centenar d’alumnes, amb 
l’educació artística com a fil conductor.

Com a cloenda de la jornada artística, els alumnes de 
la ZER Empordà van fer una batucada, tot seguint un 
itinerari per diferents carrers del poble.

El 20 de juny de 2017, la sala de darrere del centre cívic 
va esdevenir Museu Escolar per un dia. 

Les obres exposades en aquest museu giraven entorn 
de dos projectes que s’havien treballat durant el curs 
2016-2017: el projecte de l’àrea de religió, dedicat a 
l’Antic Egipte, i el d’educació artística, centrat en la vida 
i obra del pintar holandès Vincent van Gogh. 

A banda d’exposar els treballs, els alumnes també van 
fer el disseny del cartell, les entrades i fins i tot un llibre 
de visites!
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PLANTADA DE CICLÀMENS A LES JARDINERES DEL COSTAT DE L’ESCOLA

El setembre de 2017, els alumnes de l’escola de Garrigàs van participar en la plantada de ciclàmens a les jardineres 
situades al costat de l’escola. 

El fet de participar en la plantada també ha fet que els nens i nenes siguin més curosos amb les plantes de les jardineres, 
ja que les senten més seves. 

Aquest és el nom d’un petit estudi de salut mediambiental 
que els alumnes de cicle mitjà i superior van fer durant els 
dies 6 i 7 de novembre. 

Entre les proves que van utilitzar per poder fer una va-
loració posterior, hi havia l’observació de flora i fauna en 
l’entorn, la brossa i el nivell de pols en el mobiliari urbà, 
mesures de so amb un sonòmetre, una prova amb blau de 
metilè i una petita enquesta d’anàlisi de necessitats. 

Les conclusions més destacables d’aquest estudi van ser 
que Garrigàs gaudeix, en general, d’un bon nivell de sa-
lut mediambiental pel que fa a la contaminació acústica, 

GARRIGÀS, ESTÀ MALALT?   
                                                                                                        

la qualitat de l’aigua i de l’aire i la presència d’éssers vius. 
Com a aspectes a millorar, en van suggerir un increment 
de papereres al poble i la presència d’algun comerç.

Els nens i nenes van fer arribar aquestes conclusions a 
l’alcaldessa i alguns regidors, en representació de l’Ajunta-
ment. 

D’aquesta trobada, a banda de recollir i comentar les da-
des obtingudes, també va sorgir la proposta de participar 
en una campanya conjunta per a la recollida d’excrements 
de gossos als carrers del poble, fet en el qual tothom va 
coincidir que també és una qüestió de salut mediambien-
tal que afecta el poble.  
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   REPARTICIÓ DE POSTALS       
                                                                                                        

Un any més, el penúltim dia del primer trimestre, els alumnes 
de l’escola de Garrigàs van sortir a repartir postals per les cases 
del poble. 

El disseny d’aquest any ha estat una postal circular amb bons 
desitjos a la part posterior.

RECITAL DE NADAL A L’ESGLÉSIA 
DE SANT MIQUEL     
                                                                                                        

El recital de Nadal del 2017 va tenir com a fil conductor un 
personatge molt especial: en Wiwic, un petit alienígena que 
mai havia sentit a parlar de les festes i tradicions del Nadal. 

Els nens i nenes de l’escola de Garrigàs van explicar els 
elements més significatius d’aquestes festes, a través de 
cançons que van des del tradicional Visca els tres Reis... fins 
als Dimonis, amb una part del repertori en anglès amb te-
mes com Snowflakes (flocs de neu) o Jingle Bells Rock (versió 
de la nadala tradicional Jingle Bells). 

L’escola ens explica les activitats



21

B
u

tll
et

í d
e 

G
ar

rig
às

Cursos i activitats

Durant l’any 2017, L’Ajuntament de Garrigàs ha promocionat una sèrie d’activitats que compartim: 

CASALS

L’Ajuntament ha organitzat el casal esportiu en els períodes de Nadal, Setmana Santa i els mesos de juliol i agost. Els nens 
i nenes hi han fet moltes activitats esportives i s’ho han passat d’allò més bé a la piscina.
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MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE

Més de 600 piscines participen al ‘Mulla’t per l’esclerosi múltiple’ i la de Garrigàs fou una de les participants. Organitzat per 
la Fundació Esclerosi Múltiple, es convida als ciutadans que es mullin i nedin per solidaritzar-se amb les 7.000 persones 
que pateixen esclerosi múltiple a Catalunya i les gairebé 46.000 que pateixen aquesta malaltia a l’Estat espanyol. 

TALLER DE MANDALES

El dia 2 de desembre petits i grans varen poder gaudir d’un 
taller de mandales.

Cursos i activitats
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TALLER DE GIMNÀSTICA

Un taller dirigit a la gent gran: durant 
el taller es va treballar la postura 
corporal correcta, la respiració, 
estiraments, exercicis per a totes les 
parts del cos amb moviments suaus 
i la relaxació, per descansar tant el 
cos com la ment.

  TALLER DE MEMÒRIA

Un taller dirigit a la gent gran amb 
l’objectiu de millorar la memòria a 
mesura que avancem en edat.

  
  ACTIVITATS ESPORTIVES

Cada setmana el municipi acull 
diverses activitats al voltant de 
l’esport i la salut com ara aeròbic, 
Ioga Kundalini o Attmandance.

DINAMITZACIÓ DELS 
PARCS URBANS

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.



“Els carrers seran sempre nostres”

Amb aquest càntic molts ciutadans acompanyem les manifestacions pacífi-
ques en suport als presos polítics catalans per clamar pel seu alliberament. 
Enric Serra amb la col·laboració de Josep Garrote va pintar aquest mural a 
la Plaça Doctor Sanclemente on s’hi representen els fets de l’1 d’octubre i les 
seves conseqüències: gavines en llibertat, gavines engabiades i gavines mal-
ferides.

Ajuntament de Garrigàs

Foto: Gabriele Ferrini


