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Els meus primers dies com a Alcalde d’Amer

6 de febrer de 2013. Era el meu primer dia a la Sala de Plens com a Alcalde. A l’esquerra, 
el grup de CiU, a la dreta el grup d’ERC i davant, el poble d’Amer. Es feu un silenci 
esgarrifós. Tot jo era tremolor. Se m’unia la il·lusió del moment amb el gran respecte i 
compromís que m’imposava. Trenco de sobte aquells instants: “benvolguts vilatans...” 
i aquí vaig encadenar el meu primer discurs com a Alcalde que, més que discurs, fou 
una declaració d’intencions adaptada al meu tarannà. Deia que la meva filosofia i en 
conseqüència la del meu equip de govern estaria marcada pel diàleg i el consens amb 
una clara política de proximitat i de mà oberta en la què tots plegats caminéssim cap a 
una mateixa direcció... EL POBLE D’AMER.

Com a Alcalde em correspon de ple dret la regidoria de Governació, però d’aquest 
compromís ja en parlaré més endavant en aquest mateix butlletí. Ara voldria comentar 
que aquest escrit té un caire més de crònica editorial i, per tant, voldria enviar una 
salutació cordial a tots els veïns i veïnes d’Amer i mostrar el meu agraïment personal 
per la confiança dipositada en aquest equip humà que formem a l’Ajuntament, tot i 
confiant en no decebre en cap moment.

De bell nou puc dir que des del meu inici he tingut tres premises importants per anar 
obrint camí:
1. Organització interna per crear un projecte sòlid.
2. Creació i aprovació el més ràpid possible del Pressupost 2013 per poder fer realitat 

aquest projecte.
3. Informació puntual al poble de tot allò que estem fent en el present amb apunts 

creatius de visió de futur.

Aquest tercer punt és el que inicialment teniu a les mans: un informatiu genuïnament 
de divulgació institucional i social i que, malgrat teixir-se dins l’Ajuntament i ésser 
creat per càrrecs polítics electes, no ha de contemplar cap tipus de debat polític i sí, en 
canvi, ha de potenciar al màxim les activitats dutes a terme per les entitats culturals 
i esportives del poble, amb el convenciment que, vinguin els temps que vinguin, 
si treballem units, tindrem la força necessària per assolir l’estat del benestar i de 
convivència que ens mereixem.

Celebraré que quan hàgiu fullejat aquesta eina la trobeu amena i prou il·lustrativa, al 
mateix temps que estem oberts a rebre qualsevol suggeriment que pugui millorar les 
edicions futures. Mentre, a tots els que hi han col·laborat, MOLTES GRÀCIES.

Albert Plana i López
Alcalde d’Amer

L’Ajuntament, 
al teu costat
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OBRES
I SERVEIS

Pere Carreras i Serrallonga
Regidor d’Obres, Serveis, Mobilitat
i Infraestructures

Els carrers Girona
i Àngel Guimerà
estrenen nova imatge
LES OBRES HAN PERMÈS CONDICIONAR 
UNA DE LES ZONES MÉS EMBLEMÀTIQUES 
DEL CASC ANTIC D’AMER

La 1a fase
de la remodelació
de la Sala Polivalent 
quedarà enllestida
aquest estiu
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Manteniment 
de camins rurals
L’Ajuntament d’Amer ha enllestit les obres de 
manteniment de diversos camins rurals, que estaven 
força malmesos per les inclemències meteorològiques 
i el pas de vehicles. L’objectiu principal d’aquestes 
reparacions, que s’han dut a terme a Sant Climent, 
Sant Julià, Can Xec i Santa Brígida, és la de millorar 
el pas per a tot tipus de vehicles i facilitar la mobilitat 
de les persones. Així, aquesta actuació ha permès 
adequar el traçat, sanejar els flonjalls, eliminar els 
xaragalls i reomplir els forats amb material reciclat 
de mamposteria, amb la supervisió de l’Agència 
Catalana de Residus.

Instal·lació 
d’una nova canonada 
del canal Bellvespre
El canal Bellvespre, que distribueix l’aigua a la 
comunitat de regants més important d’Amer, ha 
estrenat una nova canonada. L’antiga estava molt 
malmesa pel pas del temps i es perdia molta aigua. 
Les obres de substitució, que han afectat un total de 
25 metres, s’han dut a terme entre els mesos d’abril i 
maig. A més, s’han reparat els pilars de formigó per 
garantir l’estabilitat de la construcció. Aquestes obres 
han tingut un cost de gairebé 60.000 euros que han 
estat finançats en bona part (aproximadament, un 
60%) pel Departament d’Agricultura de la Generalitat 
de Catalunya.

Un edifici emblemàtic

La història de l’edifici que acull la 
nova Sala Polivalent està fortament 
vinculada a la construcció del línia 
ferroviària Girona-Olot, que es va 
inaugurar el 1894, precisament amb el 
tram Amer-Salt. Tres anys més tard, el 
tren arribava a Girona, i no va ser fins 
al 14 de novembre de 1911 que es va 
posar en marxa el darrer tram, de Sant 
Esteve a Olot. 

A part de ser el punt mig del 
recorregut, durant els 75 anys 
de funcionament del servei es va 
convertir en un centre neuràlgic, ja 
que en aquest edifici s’hi va instal·lar 
els tallers de reparació de les 
locomotores i vagons.  Amer també es 
va convertir, després de Girona i Olot, 
en l’estació més important i l’economia 
de la població va experimentar un 
rellançament molt destacat. El servei 
de ferrocarril va deixar de funcionar 
l’any 1969. 

S’han acabat les obres de reurbanització 
dels carrers Girona i Àngel Guimerà 
que van iniciar-se el setembre de 2011 
i que s’han executat en dues fases. 
En la primera, s’ha urbanitzat amb 
llambordins el carrer Girona i s’han 
condicionat els serveis del carreró que 
uneix aquesta via amb l’avinguda de 
la Selva, permetent la connexió a les 
xarxes existents. La segona fase s’ha 
concentrat en la urbanització total 
del carrer Àngel Guimerà, que inclou 
serveis i paviments, la pavimentació 
del carreró que uneix el carrer Girona 

LA 2A FASE COMENÇARÀ A LA 
TARDOR I, UN COP ENLLESTIDA, 
L’EDIFICI RECUPERARÀ EL SEU 
ÚS SOCIAL

La Sala Polivalent d’Amer és més a 
prop de convertir-se en una realitat. 
Les obres de remodelació de l’edifici 
s’han dividit en dues fases, la primera 
de la qual està a punt de ser enllestida. 
L’edifici estava força degradat i en 
aquesta actuació, iniciada el mes d’abril, 
s’ha arreglat la teulada i el terra. També 
s’han millorat els tancaments i el 
sistema d’il·luminació, amb l’objectiu 
de fer un ús més eficient de l’energia i 
aconseguir-ne un estalvi important.

Està previst que a la tardor comenci 
la 2a fase de les obres, que permetran 
adequar els serveis. Amb la 
rehabilitació totalment enllestida, la 
sala es convertirà en un espai molt 
ampli, ideal per a activitats culturals 
i lúdiques. Cal destacar que Amer 
gaudeix d’una llarga tradició associativa 
i les activitats que es desenvolupen al 
municipi acostumen a aglutinar a força 
públic. D’aquesta manera, la nova Sala 
Polivalent d’Amer recuperarà el seu 
ús social i podrà ser utilitzada per les 
entitats o els col·lectius de la població 
que la requereixin.

De fet, l’edifici ja té trajectòria com a 
local social. Abans de la construcció 
del poliesportiu, es va fer servir com 
a gimnàs municipal pels alumnes de 
les escoles i de l’institut. Durant un 
temps, també els jugadors del Club de 
Bàsquet Amer van fer servir la sala 
com a vestidor, ja que entrenaven a la 
pista ubicada a l’exterior. I també va 
funcionar com a punt de trobada per a 
festes. La posada en marxa del pavelló, 
però, va fer que entrés en desús. 

amb l’avinguda de la Selva, i diverses 
reparacions al darrer tram del carrer 
Girona, entre l’Ermita de Pietat i 
l’avinguda de la Selva.

Aquesta zona del casc antic és 
originària de l’edat mitjana i una de 
les més emblemàtiques del municipi. 
Concretament, el carrer Girona és una 
via molt interessant que ha preservat la 
seva estructura antiga i molts dels seus 
edificis, tot i les reformes modernes, 
han conservat els elements antics de 
més qualitat.
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El camp 
de futbol, 
al dia
TASQUES DE MANTENIMENT 
PER TENIR UN EQUIPAMENT 
DE QUALITAT

Un dels objectius de l’actual equip 
de govern és mantenir tots els 
equipaments ciutadans en bones 
condicions. Precisament seguint 
aquesta línia, s’han previst algunes 
actuacions al camp de futbol. La brigada 
municipal té previst instal·lar dos 
dipòsits d’aigua en aquest equipament, 
ja que fins ara s’agafava directament del 
pou. Aquesta iniciativa s’ha completat 
amb altres tasques de manteniment.

La fi dels barracons?
La regidoria d’Esports s’està plantejant 
seriosament solucionar el problema 
dels vestidors del camp de futbol, 
que actualment es troben en mòduls 
prefabricats. El lloguer dels mòduls 
és molt elevat (uns 1.300 euros al mes) 
i, per tant, seguint amb la política de 
reduir despeses, l’equip de govern s’està 
plantejant dues opcions: o bé comprar 
els mòduls prefabricats, o bé construir 
nous vestidors.

El casal,
sense humitats 
i amb calefacció
L’Ajuntament d’Amer ha dut a terme 
les obres de millores del Casal, per tal 
que els seus usuaris hi estiguin més 
còmodes. En concret, s’ha canviat tot 
el sistema de calefacció (que fins ara 
no funcionava bé i era molt sorollós) i 
s’ha arranjat la cara nord de l’edifici. 
En concret, i per evitar humitats, s’ha 
impermeabilitzat aquesta zona per a 
què l’aigua no penetri i no faci malbé el 
panellat de fusta.

Millores
al pavelló

Foto 1
Ben aviat, el pavelló
ja no tindrà goteres

AQUEST ESTIU ES DURÀ A TERME UNA ACTUACIÓ URGENT PER TAPAR LES GOTERES 

L’Ajuntament d’Amer, i concretament la regidoria d’Esports, ha posat fil a l’agulla per solucionar el 
problema de goteres del pavelló poliesportiu. Tot i que l’equip de govern és conscient que cal una 
actuació més complexa, d’entrada s’ha decidit solucionar els problemes més urgents.

Així, aquest estiu es taparan les goteres, ja que quan plou, l’aigua entra per les claraboies i es filtra 
directament als vestidors. També es trauran les humitats de les parets i es canviaran les guies de les 
portes, que no es poden obrir amb facilitat.

Arranjaments 
provisionals
a l’escola
L’AJUNTAMENT ESTÀ A L’ESPERA 
DE LA REFORMA INTEGRAL QUE 
HA D’IMPULSAR LA GENERALITAT

L’Ajuntament d’Amer durà a terme 
durant el mes d’agost una actuació 
urgent per arreglar la teulada de 
l’escola Gaspart de Queralt d’Amer. 
L’objectiu és evitar que hi hagi goteres 
en algunes aules. Aquesta intervenció 
es fa a l’espera del projecte de millora 
del centre que ha d’impulsar el 
Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat. 

Segons els regidor d’Ensenyament, Joan  
Pujol, la Generalitat es va comprometre 
a arreglar tot el teulat, que té diverses 
mancances, amb un pressupost total 
d’uns 80.000 euros. La idea és aixecar 
tota la teulada i tornar-la a instal·lar 
de nou, per corregir els dèficits 
estructurals. Però mentre aquest 
projecte no s’executa, l’Ajuntament 
ha de fer front a les diferents accions 
urgents. En aquest cas, l’arranjament 
de la teulada, tindrà un cost de 20.000 
euros.

Una escola de més de 30 anys
Aquests problemes que arrossega 
l’escola des de fa anys són fruit d’un 
defecte d’obra inicial, quan es va 
executar l’equipament. Cal tenir en 
compte que l’edifici té més de 30 
anys i es va construir a Amer a finals 
dels anys 70.

Endavant amb la 
urbanització del 
carrer Font Alta
EL COST DELS TREBALLS ÉS 
D’UNS 15.000 EUROS

Llum verda a la urbanització del 
passatge de sota la via, el que s’anomena 
el carrer Font Alta, tot i que encara no 
té nom. L’Ajuntament d’Amer ha decidit 
dur a terme les obres de pavimentació 
i serveis d’aquest carrer, que encara 
estava pendent d’urbanitzar i que 
actualment és un camí de sorra.

El cost de l’obra és, aproximadament, 
d’uns 15.000 euros, que financen en 
part els veïns a través de contribucions 
especials. Aquesta és una obra que 
ha estat sol·licitada pels amerencs i 
amerenques que viuen en aquesta zona.

Fotos 2
L’actual passatge
que s’ha d’urbanitzar.

Foto 3
L’Ajuntament ha arreglat
les goteres de l’escola.

Joan Pujol
Regidor d’Esports, Medi Ambient
i Ensenyament

Foto 1

Foto 2

Foto 3



MEDI 
AMBIENT

URBANISME

Nou servei 
de recollida
de residus
A PARTIR DE FINALS DE JULIOL 
ELS CAMIONS SERAN MÉS 
MODERNS I LES DEIXALLES
ES RETIRARAN TRES COPS 
PER SETMANA

Una recollida més moderna i més 
sovintejada. Aquest és, en resum, el 
principal motiu pel qual l’Ajuntament ha 
canviat la concessió del servei de recollida 
de residus. “L’objectiu és donar un millor 
servei a tot el municipi, tant pel que fa al 
rebuig com a la selectiva”, ha explicat el 
regidor de Medi Ambient, Joan Pujol. 

Per aquesta raó, l’Ajuntament ha signat un 
conveni amb l’empresa NORA (depenent 
del Consell Comarcal  de la Selva) perquè 
dugui a terme tot el servei de recollida, 
inclòs el rebuig. Aquesta nova concessió 
permetrà que aquesta empresa instal·li 
contenidors nous, que utilitzi camions 
modernitzats menys sorollosos, i que 
dugui a terme la neteja viària dos cops al 
mes.

Així, aquesta concessionària utilitzarà 
camions bicompartimentats, de manera 
que podrà recollir al mateix temps 
el rebuig i l’orgànic. La recollida es 
realitzarà tres cops per setmana.

Qui és Nora?

NORA és una empresa mixta 
constituïda pel Consell Comarcal de la 
Selva, l’Ajuntament de Blanes i CESPA 
SA, i que es dedicada a la recollida 
i gestió de residus, la neteja viària i 
altres serveis ambientals.

Aquesta societat permet als 
ajuntaments de la comarca, 
encapçalats pel Consell Comarcal de 
la Selva, a participar de forma directa 
en la gestió de tots els serveis de 
recollida de residus municipals i neteja 
viària. Fins ara, aquesta empresa 
només realitzava a Amer la recollida 
selectiva i ara el servei s’amplia al 
rebuig i a la neteja viària.

La plaça de la Vila 
recuperarà
el seu esplendor
LES OBRES, QUE COMENÇARAN DESPRÉS DE L’ESTIU I S’ACABARAN EL 2014, PERMETRAN MILLORAR EL 
PAVIMENT I S’UNIFICARÀ TOTA A UN SOL NIVELL PER DONAR MÉS AMPLADA DES D’UN CAMP VISUAL

Foto 1
El nou servei de recollida viària 
a Amer

Foto 2
Els nous contenidors

Fotos 3
Els camions bicompartimentats 
recullen rebuig i selectiu
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L’Ajuntament d’Amer ja ha donat el 
primer pas per remodelar la plaça de la 
Vila i tornar-la a convertir en un punt 
neuràlgic, l’eix de la vida comercial i 
social del municipi. Aquest és un dels 
espais més emblemàtics del poble i una 
de les places porxades més grans de 
Catalunya. Les obres de remodelació 
permetran millorar el paviment, canviant 
la part més sintètica del centre, i arranjar 
i homogeneïtzar el terra de les sotavoltes. 
Però la novetat més destacada és que tot 
l’espai, tant el centre com les sotavoltes, 
quedaran a un mateix nivell per donar 
més amplada al conjunt des d’un camp 
visual.  El finançament d’aquestes obres 
ja es preveu al pressupost de 2013 aprovat 
el mes d’abril passat. La rehabilitació 
puja a 400.000 euros, dels quals 291.251 
es finançarien a través d’una subvenció 
del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis 

de Catalunya). De la quantitat restant, el 
80% (86.998 euros) prové de la venda a 
Hipra de l’aprofitament mig industrial del 
sector en què amplia l’activitat, i el 20% 
que falta, de contribucions especials. 

Una llarga història 
L’origen de la plaça de la Vila es remunta 
al segle XVI i és l’indret on, des d’època 
medieval, se celebrava el mercat. De 
fet, els porxos servien per protegir les 
parades de les inclemències del temps. A 
la plaça hi ha una bona part dels edificis 

més interessants del poble, construïts 
entre els segles XVIII i XX, de tres o 
quatre plantes sustentades sobre els 
porxos. Alguns, amb nom propi, com ara 
Can Mundet, Can Panosa o Ca l’Armer, 
estan catalogats i inventariats com a 
patrimoni històric, artístic i arqueològic 
de la comarca de la Selva.
La plaça va ser reurbanitzada l’any 
1980 amb llambordes procedents de 
molts pobles i ciutats catalanes, que van 
ser aconseguides d’una manera força 
enginyosa. Com que en feien falta moltes, 
l’Ajuntament d’Amer va demanar a altres 
ajuntaments catalans si li podien regalar 
les llambordes que ja no utilitzaven 
per pavimentar els carrers. A canvi, 
s’escriuria el nom de cada municipi a 
terra. Així, a la plaça del Centre d’Amer 
hi són representades moltes poblacions 
catalanes.

Foto 1
A la plaça tenen lloc algunes de les 
tradiciones més arrelades d’Amer

Foto 2
La plaça de la Vila acull alguns dels 
edificis més interessants d’Amer

Presentació 
del nou servei

Tot i que el nou servei de 
recollida de residus es posarà 
en marxa a finals de juliol,
la presentació “oficial” es 
farà dissabte 27 de juliol, 
coincidint amb la presència 
de la deixalleria mòbil. Al 
llarg del dia, a la plaça de la 
Vila, els amerencs tindran 
l’oportunitat de veure de 
prop com funcionen els nous 
equips.

Lluitant contra 
les plagues

L’Ajuntament d’Amer, fent cas 
a les peticions dels veïns, ha 
dut a terme diverses accions 
per lluitar contra les plagues. 
Així, s’han fet campanyes de 
desratització als carrers Àngel 
Guimerà, d’Avall, Olot, plaça 
Monestir, Font Alta, Sant 
Antoni i a diferents sectors 
dels regadius del poble. A més, 
ha signat un conveni amb el 
Dipsalut per a la recollida de 
coloms.

Albert Plana
Alcalde i regidor de Governació, 
Urbanisme, Hisenda i Brigada

?

Foto 1

Foto 1

Foto 2

Foto 2

Foto 3
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L’EQUIP DE GOVERN APROVA UNA 
REORGANITZACIÓ DE L’EDIFICI 
PER DONAR UN MILLOR SERVEI 
ALS VILATANS

L’Ajuntament d’Amer canviarà 
totalment la seva imatge per convertir-
se en un equipament més a l’abast 
del ciutadà. Aquest és l’objectiu de 
la reforma que ha aprovat l’equip de 
govern i que ajudarà a donar un millor 
servei a tots els vilatans i vilatanes.

L’alcalde d’Amer, Albert Plana, 
ha explicat que l’actual edifici de 
l’Ajuntament “ha quedat antiquat”. 
“Ens falta espai i volem reordenar els 
serveis que tenim”, ha afegit. La idea 
és traslladar la Sala de Plens al Museu 
Etnològic, ja que l’actual espai es troba 
al primer pis i , en no tenir ascensor, no 
és accessible per a tothom. En canvi, 
el Museu Etnològic no té barreres 
arquitectòniques. A més, compta amb 
calefacció i aire condicionat, i és molt 
més cèntric.

L’actual Sala de Plens de l’Ajuntament 
es convertirà, una part, en la Sala 
de Junta de Govern i, l’altra part, en 
despatxos per al tècnics d’Urbanisme, 
de manera que podran donar un millor 
servei.

La planta baixa de l’Ajuntament 
també es reordenarà: Benestar Social 
passarà a la Llar de Jubilats, ja que 
allà hi ha millors condicions i l’espai 
compta amb ascensor; en l’espai que 
ocupava Benestar Social s’hi traslladarà 
Recaptació Municipal, Prodaisa 
(l’empresa d’aigües) i els Jutjats. A més, 
es millorarà la comoditat del ciutadà 
amb el canvi del mobiliari urbà (cadires, 
taules, etc.)

Foto 1
La Sala de Plens es convertirà en 
despatxos per als tècnics i per a la 
Junta de Govern.

Foto 2
L’Ajuntament d’Amer vol ser més 
accessible al ciutadà.

FUNCIONAMENT 
INTERN
HISENDA 
I GOVERNACIÓ

Projecte 
dins el PUOSC

La reforma total de l’Ajuntament 
d’Amer és un projecte que es troba 
inclòs dins el Pla Únic d’Obres i 
Serveis de la Generalitat 2013-2016 
(PUOSC). Per tant, es comptarà amb 
una subvenció del govern català 
per tirar-la endavant. Mentre no es 
tingui aquest ajut, però, s’aniran fent 
aquestes petites adequacions. 

Millores a l’Arxiu 
Municipal

Dins aquestes accions per millorar 
l’accés al ciutadà, l’Ajuntament 
contempla també l’actualització de 
l’Arxiu Municipal, un servei al qual 
se li vol donar més importància. Així, 
s’establirà un sistema informàtic 
d’entrada de documents a través de 
la Diputació de Girona i es reformarà 
l’espai.

Reorganització 
interna: 
més diàleg 
i més 
coordinació
L’AJUNTAMENT TAMBÉ HA 
IMPOSAT NOVES MANERES DE 
FUNCIONAR DES DE DINS PER 
TAL DE SER MÉS EFECTIUS

suggeriments i es duen a terme plans de 
coordinació.
Reunió de tècnics. Els tècnics es 
reuneixen un dia a la setmana per tal 
d’avaluar l’estat de les obres en curs i 
tractar els diferents projectes.
Plens corporatius. Es realitzen la 
darrera setmana de cada trimestre. 
Plens extraordinaris: Quan la situació 
ho requereix.

Des de la presa de possessió del nou 
equip de govern, s’han celebrat dos 
plens ordinaris i 4 d’extraordinaris.

L’Equip de Govern de l’Ajuntament 
d’Amer no només vol reorganitzar-se 
de cares enfora, sinó també de cares 
endins, amb l’objectiu de treballar 
millor per al ciutadà, ser més eficaç i 
realitzar una tasca transparent. Per 
aquest motiu s’han establert un seguit 
de guies de funcionament que tècnics i 
regidors segueixen per estar coordinats: 

Reunió de regidors. Els regidors amb 
regidoria es reuneixen cada dimarts a 
les 10 del matí per tal d’explicar la feina 
que han fet la setmana anterior i aclarir 
en quin punt es troben els temes que 
porten entre mans. També es recullen 

Un pressupost
fet amb seny
ELS NÚMEROS DE L’AJUNTAMENT D’AMER 
GARANTEIXEN UNS SERVEIS DE QUALITAT, 
INVERSIONS REALISTES I UNA DESPESA 
CONTINGUDA

L’equip de govern de l’Ajuntament d’Amer va presentar, l’abril 
passat, els pressupostos per al 2013. Aquests són uns números 
fets amb seny, fruit d’una nova manera de fer les coses, amb 
ganes de resoldre els problemes i d’obrir nous reptes amb 
il·lusió.

Els pressupostos, que s’ha aprovat abans que altres anys, 
s’han realitzat en base a tres eixos: seny i rigor; la garantia 
de serveis de qualitat als ciutadans i una bona planificació de 
les inversions. De fet, l’equip de govern creu que cal actuar 
amb prudència, tenint en compte els actuals temps de crisi 
econòmica, però també amb afany de millorar la qualitat de 
vida de tots els amerencs i amerenques. Combinar la cautela, 
el realisme i la il·lusió ha estat la fórmula per elaborar aquesta 
proposta de futur.

Augment dels ingressos
Pel que fa als ingressos, cal esmentar el capítol d’impostos 
indirectes (corresponents a les llicències d’obres), les previsions 
del qual augmenten clarament aquest any tot i la situació de 
crisi. El motiu són les llicències d’obres vinculades a l’expansió 
de l’empresa Hipra.

Despeses socials
Pel que fa a les despeses de béns corrents i serveis (les despeses 
de l’Ajuntament sense comptar el personal, que afecten 
principalment al manteniment), cal assenyalar que enguany 
han crescut un 4% respecte l’any passat. També cal destacar 
que s’ha creat dues noves partides per fer front a la crisi i 
a la situació que poden viure algunes famílies: la d’Ajudes 
d’urgència social i la d’Atencions benèfiques-beques escolars

Inversions
més destacades
Les principals inversions pressupostades es poden dur a 
terme gràcies a les subvencions i als ingressos procedents 
de l’ampliació d’Hipra:
Sala polivalent. Execució de la primera i segona fase de les 
obres.
Plaça de la Vila. Execució del projecte de millora.
Carrer Santa Brígida: Urbanització del carrer dins el 
projecte d’ampliació d’Hipra.
Casc Antic. Inici del Pla Especial
Altres obres. Actuacions al pavelló municipal, a l’escola, 
millores a l’Ajuntament, al Casal Parroquial i al carrer Font 
Alta, inversió a la comunitat de regants, nou vehicle per a la 
brigada i digitalització del nou arxiu.

Els pressupostos 
d’Amer 2013

Despeses
Despeses de personal 557.768,65 € 
Despeses en béns corrents i serveis 881.648,04 €
Despeses financeres (interessos) 12.500,00 €
Transferències corrents 88.702,03 €
Inversions 1.010.696,80 € 
Passius financers 166.766,36 €
TOTAL 2.718.081,88 €

Ingressos
Impostos directes 870.214,95 € 
Impostos indirectes 50.000,00 € 
Taxes, preus públics i altres ingressos 506.361,74 € 
Transferències corrents 482.204,93 €
Ingressos patrimonials 10.200,00 €
Alineació d’inversions 377.733,00 € 
Transferències de capital 291.251,32 €
Passius financers 130.115,94 € 
TOTAL 2.718.081,88 €

L’Ajuntament d’Amer, 
més a prop del ciutadà

Foto 1

Foto 2
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Tots amb la Sardana de l’Alcalde. Aquest és 
l’esperit que es vol fomentar des de l’equip 
de govern de l’Ajuntament d’Amer per tal 
d’impulsar i mantenir aquesta tradició, que 
no es fa enlloc més de Catalunya. Enguany, la 
sardana estarà presidida pel nou alcalde, Albert 
Plana, que destaca la importància que tots els 
amerencs i amerenques participin en aquesta 
dansa.
Per aquesta raó, l’alcalde ha enviat un escrit 
a tots els vilatans convidant-los a prendre 
part en aquest esdeveniment, que se celebra 
cada any el 16 d’agost, durant la Festa Major 
d’Amer. “Enguany, i donada la cojuntura 
que vivim, creiem que aquesta sardana ha 
de ser més participativa que mai”, assenyala 
Plana. L’alcalde considera que Amer ha de 
ser conscient de la tradició que manté i de la 
responsabilitat que té de vetllar per la seva 
continuïtat.

Més que una dansa
La sardana de l’Alcalde ha esdevingut, amb el 
pas dels anys, un senyal d’identitat del poble 
d’Amer. És una tradició que inclou tothom, que 
està per sobre d’ideologies i de polítiques i que 
uneix sentiments i sensibilitats. És una tradició 
que convida a la participació, a la unió de tots els 
vilatans i vilatanes i que és símbol permament 
del nostre país. Per això, és responsabilitat de 
tots nosaltres que perduri i que tingui la força 
que es mereix.

Un costum de fa més
de 500 anys

La Sardana de l'Alcalde es balla a Amer cada 
16 d'agost. Tot i que el seu origen no està 
documentat, probablement es va iniciar a partir 
d'un costum molt arrelat a la majoria dels pobles 
de la Catalunya vella, ja en els segles XVI o 
XVII. En aquella època, sortint de la Missa 
Major els dies de festa assenyalats, es ballava 
un contrapàs davant de l'església. En aquesta 
dansa hi participava tot el poble, ja que era un 
símbol de germanor i convivència. Al principi 
encapçalava la rotllana una persona rellevant 
del poble, i se suposa que amb la creació de 
la figura del batlle o l'alcalde, va ser ell qui va 
començar a presidir aquest ball, que va rebre 
el nom de Contrapàs de l'Alcalde. A la segona 
meitat del segle XIX, la sardana es va començar 
a posar de moda i el Contrapàs de l'Alcalde es va 
convertir en la Sardana de l'Alcalde. 
La característica més destacada d'aquesta 
sardana és que es balla oberta i en forma 
d’espiral. Tot i que va ser un costum estès, 
actualment només es manté a la vila d'Amer.

La Sardana de 
l’Alcalde d’Amer: molt 
més que una tradició
L’AJUNTAMENT VOL IMPLICAR TOTA LA POBLACIÓ EN AQUESTA 
DANSA QUE UNEIX SENTIMENTS I SENSIBILITATS

CULTURA Narcís Junquera
Primer tinent d’alcalde i regidor 
de Cultura, Turisme, Comerç 
i Promoció Econòmica

La imatge de la Mare de Déu 
dels Dolors torna a sortir al carrer
La Processó dels Dolors, que enguany es va celebrar el 23 de març, divendres abans de 
Rams, va obrir els actes de la Setmana Santa amerenca. La marxa, que es fa en silenci 
absolut, va recórrer els carrers d’Amer per desembocar a la plaça de la Vila. Com sempre, 
anava encapçalada pels membres dels Manaies d’Amer, els alumnes de l’Escola de 
Música d’Amer, i va ser protagonitzada pel pas de la Mare de Déu dels Dolors. La imatge 
és tot l’any a la capella dels Dolors i aquest és l’únic moment que surt al carrer.

Aquesta és una tradició molt arrelada a la vila i se celebra cada divendres abans de Rams, 
festa local a Amer. La celebració és organitzada per la Congregació de la Mare de Déu 
dels Dolors d’Amer des de 1710. Un dels moments més singulars és precisament quan els 
marxants entren a la plaça i es queda a les fosques. És llavors quan s’encén al bell mig 
de la plaça el gran quadre de llum creat amb espelmes. Mentrestant, el Cor Parroquial 
d’Amer cantava l’Stabat Mater i tot seguit recitava un poema. En acabar, la processó es 
va dirigir de nou a l’església, des d’on els manaies van acompanyar als priors a casa seva. 

L’Ajuntament d’Amer s’ha adherit 
als actes commemoratius de 
l’Any Espriu, que organitza el 
Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya amb motiu 
del centenari del naixement de 
l’escriptor.

Les campanes del Monestir d’Amer 
van brandar durant tres minuts 
dilluns 10 de juny, Dia de la Memòria, 
pels volts de les 7 de la tarda, per 
homenatjar tots els qui han lluitat 
per preservar i mantenir la llengua 
catalana. Aquesta diada, que celebra 
la seva segona edició coincidint amb 
l’aniversari de la mort de Mossèn 
Cinto Verdaguer, va retre homenatge 
enguany a tots els poetes catalans.

L’Ajuntament d’Amer vol mostra el 
seu agraïment a Joan López Grau, 
per la seva tasca de recopilació 
fotogràfica dels esdeveniments més 
importants de la nostra vila així com 
de l’arxiu i documentació diversa que 
plasmen moments històrics d’Amer. 
L’acurada i valuosa feina que està 
fent en Joan és digne d’admirar i 
homenatjar ja que, gràcies a ell, Amer 
té un arxiu fotogràfic impressionant. 
Esperem que no deixis mai de córrer 
pels carrers del poble amb una 
càmera penjada del coll.

Amer celebra 
una nova edició 
de la festa del 
Roser
Com és tradició, el primer diumenge 
de maig es va celebrar la Festa del 
Roser. La plaça de la Vila es va omplir 
de gent per gaudir de les activitats 
programades, com la plantada de gegants 
i les actuacions dels participants a la 5a 
trobada de bandes/xarangues.

Els Reis 
d’Orient 
estrenen 
carrosses
La Cavalcada de Reis, que va tenir lloc 
el 5 de gener passat, va aplegar petits i 
grans que amb il·lusió esperaven veure 
els Reis d’Orient, que van recórrer els 
carrers d’Amer amb tres carrosses 
completament noves que l’Ajuntament 
havia preparat per a l’ocasió.

Concert 
del Cor Vivaldi 
El Cor Vivaldi va oferir, el 15 de juny 
passat, un magnífic concert a l’església 
de Santa Maria d’Amer. Aquest és un 
cor de veus blanques, conegut també 
com els “petits cantors de Catalunya”. 
La formació ha rebut aquest any la 
Creu de Sant Jordi. Durant el concert, 
d’entrada gratuïta, es van sortejar dues 
pintures a benefici de Càritas.
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Amer va acollir, el mes d’abril passat, la 
Fira del €, una original proposta impulsada 
per la Unió de Comerciants d’Amer (UCA). 
L’objectiu era donar a conèixer el poble 
d’Amer i els seus comerços i van ser 
nombroses les persones que es van acostar 
fins a la nostra vila per participar en 
aquesta iniciativa.

El centre neuràlgic de la Fira, que no tenia 
ànim de lucre, va ser la plaça de la Vila, 
on es van aplegar els comerciants per 
vendre des de roba fins a música a preus 
molt assequibles. A més, es van instal·lar 
inflables i jocs diversos per als més menuts, 
que estaven vigilats per un monitor mentre 
els seus pares podien anar a comprar 
traquil·lament.  Esperem que l’any vinent 
puguem gaudir d’una nova convocatòria 
d’aquesta fira.

Foto 1
La Fira va rebre un bon 
nombre de públic

Foto 2 i 3
La flama del Canigó 
a Amer.

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA, 
JOVENTUT 
I FESTES

Xavier Castelló
Regidor de Joventut, Festes, Associacions, 
Món rural i Participació ciutadana

Arribada
de la flama
del Canigó
Com ja és tradició, per Sant Joan es va 
anar a buscar la flama del Canigó i es va 
portar a Amer. A l’acte hi va participar 
el grup Esquelles i la Colla Gegantera 
d’Amer, entre d’altres. La flama del 
Canigó és una tradició del Països 
Catalans vinculada al solstici d’estiu 
(Sant Joan). La flama s’encén al cim del 
Canigó i després el seu foc es reparteix 
per diversos indrets de la geografia 
catalana per encendre les tradicionals 
fogueres.

La ruta 
del carrilet: 
Olot-Girona
La Ruta del Carrilet entre Olot i 
Girona compta amb 57 quilòmetres i 
travessa paratges de gran importància 
paisatgística, ecològica i cultural. 
S´inicia a la Zona Volcànica de 
la Garrotxa i, sempre seguint el 
recorregut de l’antic tren de via estreta, 
arriba fins a la vall del Ter i les deveses 
de Salt i Girona. La via que antigament 
unia la Garrotxa i el Gironès permet 
ara conèixer els recursos naturals de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa, el castell 
d’Hostoles, la plaça de la Vila porxada 
d’Amer i els nuclis urbans d´Anglès, 
Sant Feliu de Pallerols i Girona, entre 
altres. 

Treballant 
en el nou Punt 
d’Informació 
Jove
La regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament d’Amer està 
treballant en el nou Punt 
d’Informació Jove. L’objectiu 
és oferir als joves tota aquella 
informació que necessiten per a 
diversos àmbits de la seva vida: 
laboral, de salut, d’oci, etc. Us 
podeu posar en contacte amb el 
Punt d’Informació Jove enviant 
un correu electrònic a: 
joventut@amer.cat.

Amer és just al mig dels trajecte de 
les Vies Verdes entre Girona i Olot. 
Gràcies al seu entorn privilegiat i a la 
seva situació estratègica, cada vegada 
són més els cicloturistes que decideixen 
establir el seu “camp base” a la nostra 
població.

La regidoria de Promoció Econòmica, 
veient aquesta tendència, ha decidit 
atorgar la concessió de l’Oficina 
de Turisme a una empresa: Enjoy 
Pyrenées. Aquest grup gestiona el 
lloguer de bicicletes per a cicloturistes 
i, al mateix temps, coordinarà la 
promoció turística de tot el poble des 
dels diferents punts de vista: les Vies 
Verdes, el medi ambient i la natura, la 
gastronomia, el patrimoni i el comerç.
Precisament les Vies Verdes (carril bici) 
ha estat un gran impulsor per donar a 
conèixer Amer a un sector molt concret 
com és el cicloturista.

Amer, referent
del cicloturisme
L’AJUNTAMENT CANVIA LA CONCESSIÓ DE L’OFICINA DE TURISME PER 
IMPULSAR UNA PROMOCIÓ INTEGRAL DEL MUNICIPI

Tot a
un euro
LA UNIÓ DE COMERCIANTS D’AMER VOL DONAR
A CONÈIXER EL POBLE AMB AQUESTA ORIGINAL PROPOSTA

Foto 1 Foto 2

Foto 3

Arriba la Festa Major
Ja falta molt poc per a la Festa Major d’Amer, que se celebrarà del 13 al 17 d’agost. Hi ha 
un munt d’activitats per a tots els públics. Els actes programats són els següents:

· 13 agost: Aplec nocturn de la Sardana
· 14 agost: Feel Good
· 15 d’agost: La Selvatana (sardanes, concert, sopar i ball) + Deskarats + 
 Dj. Pinet’s Sound
· 16 d’agost: La Principal de la Bisbal (concert de cobla al monestir de Santa 

Maria d’Amer + Sardanes, la 2a de les quals serà la “Sardana de l’Alcalde”) + 
Ball amb La Montecarlo

· 17 d’agost: Sopar jove + Bruno&Anna + Fundacion Ibiza+ Esmorzar del Gat 
 amb La Xaranga Damm-er.

Molt bona festa a tothom!
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Va néixer a Barcelona però es 
considera amerenc d’adopció. Quant 
fa que dura aquesta història d’amor 
amb Amer? 
Més de 50 anys. El meu sogre era 
viatjant de teixits i un dia que passava 
per Amer es va enamorar del poble. 
Van decidir venir a passar-hi 15 dies i 
la meva dona i jo els vam acompanyar. 
Això va ser l’any 1958 i des d’aleshores 
que he passat aquí totes les vacances. 
Ens agradava tant que l’any 2000, tot 
just em vaig jubilar, vam decidir venir a 
viure-hi.

Com afronta aquest mandat? 
Amb il·lusió i amb respecte, però 
sobretot amb moltes ganes de 
solucionar certs problemes que Amer 
arrossega des de fa massa temps. 
Vull mirar el futur amb esperança, 
canviar les coses que no funcionen, 
modernitzar-ne d’altres i encentar 
projectes realistes i que il·lusionin la 
població. En definitiva, vull treballar 
per aconseguir canviar la imatge del 
nostre municipi.

Quin són els temes més complicats 
que s’ha trobat damunt la taula? 
Evidentment, hi ha temes cabdals 
que m’he trobat tot just en arribar 
a l’Alcaldia, com són els habitatges 
de l’avinguda de la Selva i els pisos 
de la plaça de la Vila. Tots dos estan 
immersos en un embolicat entramat 
jurídic de grans dimensions, agreujat 

pels deu anys transcorreguts sense 
solventar-se i, a més, hi figuren 
involucrats i inculpats una sèrie de 
veïns del nostre poble.

Quina és la voluntat de l’Ajuntament 
sobre aquest tema? 
Confio que, sense més treves, els 
polítics que actualment formen l’equip 
de govern, juntament amb els advocats 
corresponents, aportem la voluntat i la 
llum necessària per trobar la solució 
definitiva. S’han d’evitar enderrocs i 
despeses milionàries que poden tenir 
per a Amer greus conseqüències. De 
cara a setembre o octubre, volem 
convocar els amerencs per explicar-
los com està la situació i quines 
passes volem fer a partir d’ara, amb 
l’objectiu que coneguin de primera mà 
quines són les possibles solucions i les 
conseqüències que se’n poden derivar. 
Cal que el poble es deslliuri d’una 
vegada d’aquesta enutjosa empremta 
i torni a ser un poble cohesionat, 
acollidor i ple d’il·lusió.

Un altre assumpte que ha generat 
controvèrsia amb l’oposició és la 
figura del gerent... 
Som al segle XXI i és habitual que les 
empreses amb afany de subsistència 
introdueixin en els seus comandaments 
tècnics capacitats i especialitzats en 
cadascun dels seus departaments. He 
viscut en primera persona el fet que 
tant empreses com institucions amb 
sistemes organitzatius obsolets hagin 
navegat de manera precària fins a 
fer fallida. En canvi, d’altres que han 
introduït la professionalització d’una 
persona qualificada han aconseguit una 
economia sanejada. 
Als ajuntaments convergeixen 
diferents formes de funcionament: 
la principal, d’origen eminentment 
polític i de govern, amb determinades 
funcions externes, que és elegida per 
la ciutadania cada quatre anys; una 
altra, d’origen intern i continuista 
que va encadenant la problemàtica i la 
història de tots els períodes. I també 
existeix una tercera via, optativa, amb 
la mateixa durada que la del alcalde: 
el Tècnic Municipal o Gerent. És un 
professional que, com a coneixedor de 
lleis, ordenances, decrets, resolucions 
judicials, control de ràtios i agilitat 
administrativa, permet a l’equip de 
govern abastar amb major fluïdesa 
l’atenció a la gestió diària del municipi, 

en un clar benefici a la comunitat 
veïnal.

Aquesta és la funció del sr. Baulida 
com a gerent d’Amer? 
Efectivament. Sergi Baulida té un 
perfil d’home jove amb gran capacitat 
de treball, llicenciat en Administració 
i Direcció d’Empreses per ESADE, 
Màster en Noves Tecnologies de la 
Informació aplicades a l’Administració 
Pública per la UPC i amb diversos 
cursos d’administració pública local. 
Professionalment té un bagatge de 
catorze anys en el camp de la política 
municipal, primer com a Interventor i 
després com a Gerent de Torroella de 
Montgrí. També ha estat regidor de 
Cassà des del 1997 fins al 2013... Com 
podeu veure, té un ric historial formatiu 
i pràctic que posa al servei del poble 
d’Amer.

Sembla que el nomenament del sr. 
Sergi Baulida no ha estat entès per un 
determinat sector de la ciutadania. 
Com ho valora? 
Potser no ens hem explicat prou bé. Si 
és així, presento les meves disculpes. 
Però considero que el seu nomenament 
és la resposta a una necessitat vital, 
si tenim en compte els embolics que 
arrosseguem i que cal aclarir d’una 
vegada. També ens permet dotar a 
l’organització interna d’una agilitat 
de funcionament que fins ara no 
existia. Però sobretot lamento que 
algun sector de la població, sense 

conèixer la vàlua professional del 
sr. Baulida ni la feina important que 
desenvolupa, hagi qüestionat el seu 
sou. En aquests moments, analitzats 
els resultats a dia d’avui i amb la vista 
fixada en la previsió del demà, puc 
avançar sense cap mena de reserva, 
que s’estan complint amb escreix totes 
les expectatives i que l’Ajuntament 
està fent un pas endavant important en 
planificació i organització interna, la 
qual cosa no ha passat desapercebuda 
en els àmbits amb els quals estem 
connectats.

La principal empresa del municipi, 
Hipra, està tirant endavant un 
important pla d’inversions que, a 
més, representa la creació de molts 
llocs de treball. Quin paper hi juga 
l’Ajuntament?
Com tothom ja sap, Hipra és una 
multinacional amerenca del sector 
farmacèutic veterinari, amb més de 500 
treballadors a les seves instal·lacions 
d’Amer. Ara ha encetat un procés 
d’expansió del seu negoci a nivell 
mundial i tenen previst un pla per 

millorar i incrementar la capacitat 
productiva, que representa un volum 
d‘inversió de 50 milions d’euros i la 
creació de 250 llocs de treball d’alta 
qualificació els propers anys. Fins 
i tot el President de la Generalitat 
ha transmès que es tracta d’un pla 
estratègic d’abast nacional. 
Per fer aquestes inversions, l’empresa 
està fent diverses tramitacions 
urbanístiques amb interacció directa 
amb l’Ajuntament d’Amer, que esdevé 
un actor més dins aquest procés. Ja des 
de l’inici d’aquesta legislatura, amb 
l'Alba Serra al capdavant, la voluntat 
de l’equip de govern de CiU és treballar 
per afavorir, agilitar i col·laborar en 
totes les tramitacions necessàries 
perquè es pugui dur a terme aquest pla 
d'inversions, tan necessari per Amer.

Quines accions es preveuen per 
facilitar aquest pla d’expansió? 
Els darrers mesos s'ha tramitat el pla 
parcial urbanístic del PP3, que permet 
ampliar la capacitat productiva d'Hipra. 
En breu s’aprovaran la reparcel·lació i el 
projecte d’urbanització i s’iniciaran les 
obres, que culminaran amb la construcció 
de naus i instal·lacions productives. 
També s'ha tramitat la llicència d'obres 
per a l'ampliació d'oficines i el laboratori 
d'investigació. I estan en fase prèvia 
de tramitació el desenvolupament 
urbanístic del PP1 i del sector industrial 
de l'Arbusset.
En una crisi econòmica tan greu com 
l’actual, ens ha d'omplir de satisfacció 
tenir a casa nostra una empresa amb tanta 
empenta, capaç d’invertir, augmentar la 
producció i crear llocs de treball. A més, 
indirectament, s’aporta riquesa a d'altres 
negocis i comerços del poble.

I parlant d’altres qüestions, quin són 
els projectes més immediats del seu 
govern? 
Ja he comentat que vull canviar 
significativament el funcionament de 
l’Ajuntament, amb pagaments puntuals 
a proveïdors, digitalitzar l’arxiu, 
traslladar la sala de plens i guanyar una 
sala de juntes, aconseguir un espai per 
a què els tècnics puguin atendre millor 
els ciutadans... A la propera tardor, 
volem posar en marxa la sala de lectura, 
acabar les obres de la Sala Polivalent, 
arreglar la Plaça de la Vila, incorporar 
el nou servei de recollida de residus 
amb la neteja diària... per esmentar-ne 
alguns.

“VOLEM QUE AMER 
TORNI A SER
UN POBLE 
COHESIONAT, 
ACOLLIDOR I PLE 
D’IL·LUSIÓ”
Albert Plana i López
Alcalde d’Amer

Albert Plana és, des del 
mes de febrer, el nou 
alcalde d’Amer. Nascut 
a Barcelona el 1935, és 
diplomat en màrqueting i 
direcció d’empreses i ha 
estat durant molts anys 
director comercial d’una 
empresa de begudes. 
Casat i pare de tres 
fills, fa més de 13 anys 
que viu al municipi i es 
defineix com un home 
optimista, treballador, 
amant de la cultura i, 
sobretot, “una persona 
dialogant i de consens”. 
L’objectiu principal 
del seu mandat és 
posar pau i desencallar 
definitivament alguns 
dels temes més 
conflictius d’Amer 
per mirar el futur amb 
esperança.

“Farem una 
presentació per 
explicar la situació 
dels dos grans 
problemes d’Amer 
oberta a tothom”



ELS GRUPS 
MUNICIPALS

Els Serveis Socials d’Amer
es traslladen a l’edifici
de la Llar d’Avis
A partir del mes de setembre, la seu de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amer passarà 
a ocupar la segona planta de l’edifici de la Llar d’Avis, ubicat a la plaça Sant Miquel. 
Fins ara, ocupa unes instal·lacions situades a la planta baixa de l’Ajuntament. 

Amb aquest trasllat es pretén oferir una millor atenció als usuaris. El local de la Llar 
d’Avis és més modern i té unes dimensions ideals per poder compartir diversos serveis. 
Així, l’aprofitament de la segona planta, fins ara sense un ús definit, permetrà entre 
altres millores que tant l’educador social com l’assistent social puguin treballar en 
despatxos individuals. D’aquesta manera, es garanteix una major intimitat a tots 
aquells que s’hi adrecin per a qualsevol consulta. A més, la nova ubicació disposa de 
més mitjans, ja que per exemple està condicionada amb rampes i ascensor i no hi 
ha necessitat de pujar escales, la qual cosa facilita l’accés a gent amb problemes de 
mobilitat.

CiU
Temps de reptes
Estem vivint uns moments complicats, temps de crisi econòmica 
i recessió arreu que, de ben segur, recordarem com una època 
clau per al futur de la nostra nació. En consonància, la situació 
a l’Ajuntament d’Amer és també plena de reptes per fer front, de 
grans problemes per resoldre i de projectes per tirar endavant. I 
volem encarar-los de la mà i pel bé de tots el amerencs.
La situació econòmica és preocupant i l’increment constant de 
l’atur afecta famílies senceres. Moltes empreses viuen moments 
difícils i fan esforços titànics per mantenir el personal  i poder 
pagar els seus proveïdors i treballadors. Les administracions 
públiques també passen un dels pitjors moments dels darrers anys, 
fent ajustaments que afecten treballadors, serveis i, d’una manera 
o una altra, tots nosaltres. Malgrat tot, tenim ben a prop, en l’àmbit 
de l’empresa privada, exemples clars que qui fa la feina ben feta pot 
fer front la crisi amb garanties i confiança i, fins i tot, créixer. 
Catalunya com a nació es també troba en un moment molt 
important i crític de la seva història recent. El clam popular 
pel dret a decidir, la força de voluntat d’un poble tramesa a 
la manifestació de l’11 de setembre i el creixent sentiment 
d’autodeterminació topen amb l’immobilisme del govern de 
Madrid. Tots tenim incògnites i dubtes respecte a la travessia cap 
a Ítaca que ha iniciat el nostre país, però és ara precisament que 
hem de tenir la determinació, l’actitud democràtica i la confiança 
per convertir l’immobilisme i les remissions a la Constitució 
d’avui en les actituds comprensives davant demandes legítimes i el 
referèndum del demà.
L’Ajuntament d’Amer no és aliè a tots aquests grans reptes i 
escenaris complicats. Tenim damunt la taula grans problemes 
urbanístics heretats i per resoldre, que representen una amenaça 
extraordinària per al patrimoni i solvència del consistori. 
Cal fer-los front amb seny i responsabilitat, deixant enrere 
personalismes i actituds revengistes. La institució també té 
el repte de modernitzar la seva gestió, i els amerencs tenim 
el dret a demanar que l’Ajuntament sigui una organització 
eficient, professionalitzada, que paga amb puntualitat, sense 
personalismes, on tothom fa les funcions que li pertoquen i es 
gestiona el comú de forma eficient i honesta. Però també tenim 
projectes engrescadors: completar les obres de la Sala Polivalent, 
una demanda històrica de la gent d’Amer; la reforma de la plaça 
de la Vila, un símbol del nostre poble; la del carrer d’Avall i la 
plaça del Centre, ara ja molt necessària. Al capdavall, tres grans 
projectes per millorar la nostra qualitat de vida.
Ningú no té la “recepta màgica” per fer front a aquests grans 
reptes, però els membres de la secció local de CiU d’Amer tenim 
clar que alguns ingredients no hi poden faltar: un grapat generós 
d’il·lusió, entusiasme i motivació, la barreja equilibrada de seny i 
coratge, una bona dosi de responsabilitat i cohesió, i la gent amb 
l’actitud i les aptituds necessàries per formar un equip eficient. 
També tenim clar quins ingredients no n’hi ha d’haver: rancúnies 
personals del passat, ni obstrucció sistemàtica a l’acció de govern 
municipal, ni pessimisme, ni actuacions que no s’haurien de donar 
en la vida política d’un poble com Amer. I malgrat la dificultat 
per trobar-hi cada solució, el partits polítics tenim ara, més que 
mai, l’obligació de transmetre a la ciutadania optimisme i una 
actitud positiva davant les dificultats. Així doncs, tant des de la 
secció local de CiU com per part dels regidors integrants de l’equip 
de govern, volem transmetre el nostre compromís amb tots els 
amerencs d’afrontar els grans reptes que tenim al davant.

Visca Amer! I visca Catalunya!

ERC
Des del grup d’Esquerra donem la benvinguda a la iniciativa 
municipal de fer un butlletí plural. Ens alegrem de la seva 
aparició i desitgem que tingui continuïtat.

En els darrers mesos, l’activitat del nostre grup municipal s’ha 
vist marcada per un seguit de reunions promogudes des del 
govern municipal i destinades a convèncer els nostres regidors 
per votar a favor en la proposta de modificació de normes 
urbanístiques de les UA2-UA3: la zona que va de la carretera 
al riu a nivell dels pisos Baker. Aquest seguit de reunions per 
temes urbanístics més la constant lluita per aconseguir les actes 
de la Junta de Govern local ha estat en detriment del treball 
acurat d’altres temes importants com: l’anàlisi detallada dels 
pressupostos, la contractació del gerent municipal, etc. La 
resposta dels responsables municipals o comarcals segueix sent 
“ja ho farem més tard”. 

Des del darrer canvi a l’alcaldia, hi ha hagut diversos plens, cinc 
d’ells extraordinaris i només un ordinari, després de més de 10 
mesos des de l’anterior. En els extraordinaris s’ha aprovat, entre 
altres coses, la renúncia de tots els regidors de CiU fins arribar 
al número 7 de la llista, Albert Plana, i la seva elecció com a 
alcalde pels regidors de CiU. Del ple del cartipàs municipal i el 
de pressupostos volem destacar l’aprovació de la contractació 
d’un gerent com a personal eventual, amb un sou de 3.500€ 
bruts mensuals per 14 pagues (per fer 25 h setmanals en horari 
flexible), que suposarà un cost de 133.000 € fins al final de 
legislatura, sense que es vegi una necessitat imperiosa d’aquesta 
figura i la seva funció. La resposta de Governació al recurs 
presentat pel nostre grup està en mans de l’alcalde des del mes 
d’abril i encara no ens l’ha fet arribar. En el ple de pressupostos 
el nostre grup s’hi va abstenir, entre altres coses, per la partida 
corresponent a la contractació del gerent municipal, que suposa 
49.000 € anuals.

En el ple ordinari (20/03/2013) el nostre grup va votar a favor 
dels tres punts proposats (pla d’electrificació del Pasteral-
Amer, contribucions especials del carrer Girona-Àngel Guimerà 
i contractació d’un tècnic de Joventut). L’apartat de precs i 
preguntes conté 16 punts que resulten molt interessants però 
que per limitacions d’espai us convidem a consultar-los en 
el nostre lloc web http://locals.esquerra.cat o bé en el perfil 
https://www.facebook.com/pages/Esquerra-Amer.

Volem aprofitar l’avinentesa per convidar-vos a la xerrada que 
ens farà a Amer el diputat d’Esquerra Republicana de Catalunya 
Joan Tardà el dia 26 de juliol a la tarda.

Joan Tardà, diputat per Esquerra Republicana 
al Congrés espanyol

Noves beques per 
a material escolar 

L’Ajuntament d’Amer ha creat una nova 
partida de 1.000 euros amb l’objectiu 
d’oferir beques de 50 euros destinades 
a material escolar per al proper curs 
2013-2014. La finalitat és que se’n 
puguin beneficiar aquelles famílies més 
necessitades del municipi.
Per poder-les sol·licitar, les persones 
interessades han de pasar per 
l’Ajuntament a recollir els impresos 
corresponents, omplir-los i presentar-
los al mateix Ajuntament entre el 19 
d’agost i el 13 de setembre. Totes les 
sol·licituds seran revisades i hauran de 
ser aprovades pels tècnics de Serveis 
Socials.

Aprovades noves ajudes 
d’urgència social

L’equip de govern ha aprovat per a 
aquesta legislatura dues noves partides 
per a ajudes d’urgència social, amb un 
total de 3.000 euros, el que representa 
un increment respecte a anys anteriors. 
D’una banda, es farà lliurament d’una 
quantitat de 1.200 euros a Càritas, 
que s’encarregarà de gestionar-la 
segons el seu criteri. D’altra banda, la 
regidoria de Serveis Socials distribuirà 
els 1.800 euros restants a les persones 
que més ho necessitin i seguint sempre 
els criteris dels tècnics de l’àrea. Des 
de l’Ajuntament s’està treballant per 
agilitar la concessió d’aquestes ajudes i 
que els diners arribin de la manera més 
ràpida possible.

L’Homenatge a la Vellesa 
passarà a celebrar-se 
el 29 de setembre

El tradicional acte d’Homenatge a la 
Vellesa d’Amer, que els darrers anys 
coincideix amb les Festes del Roser, el 
primer diumenge de maig, passarà a 
celebrar-se el 29 de setembre, dia de Sant 
Miquel. 
Tenint en compte que per al Roser es 
programen moltes activitats, aquest 
canvi de data permetrà donar als actes 
d’homenatge als nostres avis tota la 
importància que es mereixen. L’any 
passat més de 250 persones van gaudir 
d’una jornada popular plena d’emoció. 
Per a l’edició d’aquest 2013, s’ha 
programat la tradicional cercavila, la 
missa a l’església de Santa Maria d’Amer, 
un espectacle al Casal Parroquial i un 
dinar de germanor amb ball al final. A 
més, s’estant preparant altres activitats 
que us donarem a conèixer ben aviat.

18 I 19BENESTAR 
SOCIAL

Rosa Duran i Villagrasa
Regidora de Salut, Benestar Social
i Gent Gran. 2a Tinent d'alcalde



LA VEU 
DE LES ENTITATS

AMPA de l’Institut 
Castell d’Estela
Aquest any la Junta de l’Associació de 
Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de 
l’Institut Castell d’Estela ha apostat per 
la formació en el camp de la intel·ligència 
emocional.

El dia 10 de maig, més de 30 mares i 
pares vam assistir al taller vivencial 
Qui t’entengui que et compri? Eines 
per una comunicació efectiva amb els 
nostres adolescents. Atès que no ens 
interessa comprar-los ni vendre’ls, sinó 
entendre’ls, en aquest taller ens van fer 
viure situacions quotidianes, algunes 
molt emotives, per mostrar-nos la 
importància de la nostra presència, dels 
espais diaris que compartim, de l’escolta 
activa, de l’empatia i dels projectes 
conjunts amb els nostres fills.

L’escolta activa i l’empatia són molt 
importants en les relacions amb els 
nostres fills i amb la gent que ens envolta. 
Sovint, en lloc de jutjar el missatge que 
rebem, jutgem la forma d’expressar-lo, i 
en lloc d’escoltar el que ens diuen, volem 
endevinar el que pensa l’altre, i fem 
suposicions que dificulten l’entesa. 

Els pares ni podem ni hem de solucionar 
tots els problemes que es troben els 
nostres fills. De vegades n’hi ha prou 
escoltant, donant suport i confiança, i 
fent alguna pregunta que els obri vies 
que no han explorat. Els nostres fills 
estan en una època difícil, de molts 
canvis, i nosaltres hi hem de ser per 
acompanyar-los. 

L’AMPA també organitza, fora d’hores 
lectives, un taller de teatre per als 

alumnes, dirigit desinteressadament per 
professors del centre. 

Enguany s’hi han apuntat 53 alumnes, 
molts dels quals van participar a la XX 
Mostra de Teatre d’instituts públics de 
les comarques gironines que va tenir 
lloc a Blanes, del 8 al 10 de maig, per 
representar les obres que han estat 
assajant des de principi de curs.

De cares al curs vinent, ja hem parlat 
amb l’equip directiu perquè programi 
un taller formatiu subvencionat per 
l’AMPA, també sobre la intel·ligència 
emocional, per als alumnes dels cursos 
superiors, perquè coneguin millor les 
seves habilitats personals i  tinguin 
més recursos a l’hora d’afrontar els 
problemes del dia a dia, afavorint 
d’aquesta manera el seu benestar 
emocional.

En les reunions mensuals de la Junta 
també han sorgit idees que intentarem 
madurar i dur a terme al llarg del curs 
vinent, com per exemple tenir un web 
més interactiu, amb més informació; fer 
un cine fòrum d’una pel·lícula que parli 
de temes educatius o establir ponts entre 
el professorat i les famílies per col·laborar 
en l’èxit educatiu dels nostres fills.

De feina per fer n’hi ha molta, no 
l’acabarem per més que ens hi afanyem, 
ara falta trobar pares disposats a invertir 
una mica del seu temps a col·laborar en un 
altre vessant de l’educació dels seus fills.

Junta de l’AMPA
Institut Castell d’Estela

AMPA de l’Escola 
Gaspar de Queralt
Des de l’AMPA de l’Escola Gaspar 
de Queralt us volem informar de les 
activitats dutes a terme fins al moment.

Per tal de poder-les tirar endavant, 
des de la Junta es va decidir començar 
a treballar per comissions per tal 
d’aconseguir més participació per part 
de les famílies dels alumnes de l’escola i 
perseguint els objectius següents:

1. Desenvolupar tots els projectes 
plantejats en l’Assemblea General del 
setembre de 2012.

2. Acostar l’AMPA a totes les famílies.
3. Descarregar de feina de gestió a 

aquelles persones que no volen tanta 
implicació.

4. Afavorir a tot el col·lectiu escolar.

Les activitats que s’han anat 
desenvolupant són:

El Taller de Nadal es va celebrar el 6 de 
desembre del 2012. Va ser un matí festiu 
en què els nens i nenes del poble van 
poder fer l’ornamentació de Nadal de la 
plaça de la Vila.

La Festa de Carnestoltes del 23 de 
febrer, en la qual vam organitzar una 
rua amb un gran piano com a carrossa i 
que ens va portar fins al pavelló, on ens 
esperaven “Fefe i Companyia” per fer-
nos passar una bona estona.

Actuacions de manteniment a l’escola. 
Al llarg d’aquest semestre s’han penjat 
les pissarres digitals que faltaven, 
s’han arranjat persianes i s’han arreglat 
les aules de 1r i 2n traient els armaris 
que hi havia, pintant-les i comprant 
mobiliari nou (taules, cadires, lleixes i 
penjadors). Està previst continuar amb 
aquesta activitat al llarg de tot l’any, 
duent a terme noves actuacions.

Socialització i reciclatge de llibres. 
Aquest projecte consta de dues grans 
branques: la compra de llibres i material 
de forma més econòmica i el reciclatge 
dels llibres. Per tal que el reciclatge 
de llibres tingui sentit és necessari 
que les famílies deixin els llibres 
usats a l’escola. Volem agrair la seva 
col·laboració a totes aquelles famílies 
que ja ho han fet.

1r Diumenge Divertit. Com a idea 
innovadora vam decidir organitzar 
el 1r Diumenge Divertit (26 de maig 
de 2013) en el qual vam poder saltar, 
aprendre a anar en xanques, fer pilotes 
de malabars, fer volar un paracaigudes i 
vam fer curses de sacs.

Casal d’Estiu. El 17 de juny passat va 
començar el casal d’estiu que s’allargarà  
fins al 10 de setembre. Com l’any passat, 
s’ofereix el Casalet Infantil per a nens 
i nenes que encara no han començat 
l’escola, el Casal per als que són en edat 
escolar i el Casal Jove, per als que ja són 
a l’institut.

La Festa de Final de Curs (29 de juny) 
és una festa pensada per a què tant nens 
i nenes com familiars puguin passar 
una estona divertida i serveixi com a 
cloenda del curs 2012/13.

AMA (Associació 
Musical Amerenca)
Darrere la realitat lingüística que 
fa que els angloparlants “juguin” i 
els romanoparlants “toquem” els 
instruments quan fem música, hi 
podem entendre aquest doble significat 
i convertir-lo en doble de debó. Perquè 
no deixa de ser així: els instruments 
es deixen acaronar, puntejar, bufar per 
nosaltres i el que fem mentre estem amb 
ells és jugar a fer música, en el sentit 
més ampli de la paraula.

L’Associació Musical Amerenca és una 
agrupació peculiar. Ens vam constituir 
amb un objectiu que no ens cansem de 
repetir: passar-nos-ho bé fent música! 
Darrere aquesta expressió s’hi amaguen 
moltes altres coses: els que dominen 
alguna tècnica musical la comparteixen 
i ensenyen als que n’aprenen, els que no 
havien gosat mai tenir l’experiència de 
tocar un instrument tenen l’oportunitat 
de fer-ho, els que volen aprendre i 
perfeccionar el seu nivell tenen un espai 
i un temps setmanal adient. Tant se val 
el nivell que tinguem. Tant se val que 
no tinguem cap instrument. Tant se val 
que siguem joves o grans. Tots trobem 
el nostre lloc en aquesta formació. 
I aquesta és la nostra cinquena 
temporada. 

La nostra formació, per la seva manera 
de ser oberta, té una gran mobilitat de 
personal, de manera que solem ser una 

vintena de membres sense que existeixi 
un nombre fix. Per als nostres assajos 
de dijous utilitzem el casal d’Amer 
on també guardem els instruments 
més grans. Comptem amb quotes 
mínimes i un ajut que ens proporciona 
l’Ajuntament per resoldre les petites 
despeses. En compensació i com a 
estímul per al nostre grup, oferim un 
concert pels volts de Nadal i un altre el 
Dia de la Música, cada 21 de juny. A cada 
ocasió, resulta un plaer poder compartir 
peces musicals molt conegudes amb els 
nostres veïns. 

AMA, juliol de 2013
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UCA (Unió de 
Comerciants d’Amer)
Des de la UCA hem volgut posar el nostre 
granet de sorra per intentar aconseguir 
que es parli positivament del nostre poble.
Aquest any realment hem fet un esforç 
econòmic molt important
1. Sorteig de 1.000 €
El 23 de febrer passat es va fer un sorteig 
de 1.000 € en vals de compra per gastar 
a 19 comerços adherits a la UCA. La 
guanyadora va ser la Sra. Dolors Molas i 
li volem donar les gràcies per la manera 
com va repartir aquest premi.

2. Fira del €
El 13 d’abril es va celebrar a Amer la Fira 
del €, de la qual n’estem molt satisfets per 
la gran participació de tot el poble.
Volem donar les gràcies sincerament per 
totes les felicitacions rebudes. 
Els membres de la UCA hem pres nota 
del què realment agrada a la gran majoria 
d’amerencs. 
Va ser una festa en la qual es va respirar 
alegria, complicitat i molta unió entre 
tots els veïns. Va ser molt gratificant 
veure com els nens pujaven i pujaven 
als inflables sense parar i com els pares 
podien estar relaxats, ja que la mainada 
tenia un monitor.
Tots els comerciants van fer un esforç 
importantíssim per aconseguir que la 
gent es quedés al voltant de la plaça i fos 
un dia especial... i caram! de veritat que es 
va aconseguir. 
Tothom podia esmorzar, dinar i sopar per 
un mòdic preu, i això va ser mèrit dels 
comerciants. Per tant, gràcies, gràcies, 
mil gràcies a tots per aconseguir que 
fos un dia tan especial i que es parlés 
d’Amer positivament a molts indrets de la 
demarcació.
Penseu que encara avui hi ha gent que 
es posa en contacte amb nosaltres per 
demanar-nos quan es tornarà a fer. I això 
és molt positiu per al poble d’Amer i els 
seus comerços.

Molt agraïts per tot.
UCA d’Amer

Grup Esquelles
Aplec de Santa Brígida amb el concurs 
de fotografia Nummulit
2 i 3 de febrer de 2013
El dia, ventós i fred, ens va obligar 
a traslladar totes les activitats a 
la “plaça”, tal com anomenem a 
l’esplanada de darrere de l’ermita. 
Això ens va permetre gaudir de l’aplec 
amb un bon sol i sense haver d’anul·lar 
res. Des d’aquí i de part de tot el grup 
Esquelles, moltes gràcies a tots/es per 
la vostra participació i felicitats als 
ermitans i guanyadors dels concursos!

44è aniversari del Grup  
8 i 9 de març de 2013
Divendres es va projectar el documental 
Pirates, que va ser presentat per Miquel 
Vilaplana, un dels seus autors. Tot 
i el poc públic assistent, va ser molt 
interessant. 
Dissabte, va tenir lloc el sopar 
d’aniversari, ple de rialles, sorpreses i 
cantades... Tot plegat amb molt bona 
companyia! Per molts més anys que ho 
puguem celebrar!

Sortida naturalista
28 de abril de 2013
Coneixem el que trepitgem? 
En Llorenç Planagumà, geòleg, ens 
havia de parlar dels fòssils, les falles, 
la font Pudosa… però el temps se’ns va 
posar en contra i vam haver d’anul·lar la 
sortida.
Esperem que l’any vinent la puguem 
tornar a oferir! 

Marxa de les Ermites
12 de maig de 2013
Èxit total!
Ha estat el primer any que 
l’organitzàvem en les dues modalitats: 
caminant i corrent. Vam comptar amb 
240 participants.
Participants i organitzadors vam 
poder gaudir del bon temps, aprofitant 
diumenge, envoltant-nos de bona 
companyia i d’un entorn immillorable.
Des del grup, volem donar-vos les 
gràcies per la vostra participació i 
esperem tornar-vos a veure el 2014!

Ruta als Pirineus
15 de juny de 2013
Queralbs-Coma de Vaca-Camí dels 
Enginyers-Núria.
Bona participació, dia magnífic i bona 
harmonia.

Coneguem els nostres camins
El darrer diumenge de cada mes 
organitzem unes matinals amb la 
finalitat que expressa el mateix nom 
de les sortides: conèixer la xarxa de 
camins que envolta el nostre municipi. 
Fins ara, amb una participació ben 
acceptable!

Flama del Canigó
23 de juny de 2013
Participació en l’arribada a Amer de 
la Flama del Canigó, juntament amb 
la Colla Gegantera, els Manaies i 
l’Ajuntament.

Les properes activitats seran:
20 de juliol: Ruta Nocturna: Serra de 
Finestres
6 d’octubre: La Ruta: Sant Feliu-La 
Salut-El Far-Sant Martí-Amer
Octubre, dates a concretar: VI Mostra 
d’audiovisuals de muntanya i 
aventura: Cingle de Sta. Brígida
Desembre: Portada del Pessebre

Ens podeu seguir i veure imatges de les 
sortides al facebook de Gea Esquelles o 
la plana web: www.esquelles.org
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Cor Parroquial
El Cor Parroquial ens dediquem 
principalment a acompanyar la missa 
els dies de festes assenyalades, com per 
exemple, el dia de Dolors, del Roser, 
la celebració de la primera comunió, 
etc. Aquest any, el dia del Roser vam 
aprofitar per celebrar que en Pepet feia 
80 anys que canta al cor.

A part d’acompanyar la litúrgia, també 
fem alguns concerts. Per exemple, el de 
Nadal a la Llar d’Infants, i el de Nadal 
i el del Dia de la Música, aquests dos 
juntament amb l’AMA. Aquest any vam 
acompanyar l’arribada de la flama del 
Canigó.

Actualment, cantem a tres veus. Som set 
tenors, vuit sopranos i quatre contralts, 
el pianista i la directora, amb quatre 
noves incorporacions el període 2012-
2013.

Assagem un cop per setmana i aquests 
dies hem estat preparant el concert 
del Dia de la Música, amb un repertori 
divers que va incloure cançons en català 
i en italià.

Escola de Música 
d’Amer
“La música pertany a tothom....” 
(Z. Kodály)

Per això cal posar-la a l’abast de tots, 
ja que una formació musical bàsica 
educa moltes qualitats, com poden ser la 
sensibilitat i el respecte cap els altres.

Des de l’Escola de Música ens 
plantegem l’educació musical des d’un 
vessant més lúdic, volem que els nostres 
alumnes aprenguin i gaudeixin tocant 
instruments i cantant, ja sigui sols o en 
conjunt i que no se sentin pressionats 
per cap tipus d’avaluació. En resum, ens 
proposem que aprenguin música però, 
per sobre de tot, que es diverteixin i que 
l’estimin.

Organitzem tallers de modelatge, 
dibuix, pintura, concerts per Nadal i 
final de curs, en els quals participen 
tots els nostres alumnes fent una petita 
demostració de tot allò que han après 
i que estan aprenent. Aquest mes de 
juliol organitzem el que anomenem 
“Vacances culturals” (vegeu programes 
a part).

Magda Ferrés

Associació
de Donants 
de Sang de Girona
A vegades, la generositat que emana 
de les persones pot fer possible moltes 
coses, com queda demostrat cada 
vegada que a la vila d’Amer es fa la 
Campanya de donació de sang.

Com a delegada de l’Associació de 
Donants de Sang d’Amer, vull agrair-vos 
la vostra fidelitat, donació rere donació.

Aquests dos últims anys, el nombre de 
donacions ha sofert una davallada, tot 
i que les necessitats de components 
sanguinis són les mateixes de sempre. 
A Catalunya es necessiten diàriament 
unes 1.000 donacions per poder cobrir 
les necessitats dels hospitals.

A través d’aquesta revista, vull agrair a 
l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Amer la 
seva col·laboració, tant en la cessió del 
Pavelló Municipal, com en les tasques 
del refrigeri. Moltes gràcies.

Us recordem que la propera donació 
serà dijous 1 d’agost, de les 17 a les 21 h, 
al Pavelló Municipal d’Amer.

Us hi esperem a tots i a totes, a la vegada 
que encoratjo els que no n’han donat 
mai a intentar-ho.

DONAR SANG ÉS:
SOLIDARITAT. La donació és un gest 
solidari
ANONIMAT. No saps mai qui se’n 
beneficiarà, però serà algú que ho 
necessiti.
NINGÚ NO T’OBLIGA. Cadascú 
decideix quan i a on donar sang.
GRATUÏTAT. La donació és gratuïta, no 
reporta diners, només satisfacció.

Per acabar, us recordo que la sang 
encara no es fabrica i que, algun dia, 
tots en podem necessitar.

Moltes gràcies a tothom.

Angelina Arbat i Prat
Delegada d’Amer
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Amer Club 
de Futbol
Una vegada finalitzada la temporada 
esportiva 2012-2013, des de l’Amer Club de 
Futbol en fem una lectura positiva. Tots els 
equips de futbol base han progressat segons 
els objectius marcats a principi de temporada 
i els nens han gaudit, setmana rere setmana, 
de l’esport que més els agrada.

Pel que fa al primer equip, és evident que 
no s’han assolit els objectius marcats ja que 
s’ha baixat de categoria. Tot i això, des del 
club, prometem treballar tant com calgui 
o més, per tornar a tenir un primer equip 
competitiu i ambiciós. No tenim cap dubte 
que ben aviat tornarem a gaudir de les 
bones tardes de futbol al camp de l’Amer. 

Aquest any el club ha tingut un centenar 
de jugadors distribuïts en 8 equips de 
diferents categories: escoleta, prebenjamí, 
benjamí B, benjamí A, aleví B, aleví A, 
l’equip de veterans i el primer equip, a 3a 
Catalana.

De cares a la propera temporada, tot 
apunta que tindrem un equip més, l’Amer 
Femení. Per tant tindrem 9 equips en 
diferents categories: escoleta, prebenjamí, 
benjamí, 2 alevins, infantil, femení, l’equip 
de veterans i primer equip.

Així doncs, us animem a tots i a totes 
perquè us feu socis de l’Amer C.F. i aporteu 
el vostre granet de sorra per fer més gran 
el nostre club!!

Moltes gràcies i bon estiu!
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Club de Bàsquet 
Amer
El Club Bàsquet Amer es va fundar l’any 
1976 com a Club Bàsquet Parroquial, 
gràcies a mossèn Enric Costa, que va 
animar el jovent del poble a practicar 
l’esport i altres activitats culturals, com 
ara l’esplai (cau) i les majorettes.

Es va començar amb quatre categories, 
tant masculines com femenines. La 
seva seva primera pista de bàsquet 
estava ubicada al carrer Montseny. Es 
va aconseguir la fita d’arribar a tercera 
divisió l’any 1981, quan el club va quedar 
classificat com a segon equip de les 
comarques de Girona.
Actualment, el club es dedica al bàsquet 
de formació i té la seu al pavelló 
poliesportiu municipal, des d’on han 
sortit jugadors del planter, com ara Pep 
Pujolràs i Pepe Rodríguez, entrenador 
d’equips de l’ACB i LEB.

Aquesta temporada 2012-2013 hem 
tingut tres equips federats: un equip 
cadet masculí, un cadet femení i un 
preinfantil femení; i dos equips en el 
Consell Comarcal: un benjamí mixte i 
un prebenjamí mixt (escoleta).
El 6 d’abril passat vam fer una trobada 
d’escoletes amb deu equips participants 
i va ser tot un éxit de participació.

Veniu a animar els nostres jugadors i 
jugadores i a passar una bona estona al 
pavelló d’Amer!

L’Escola de Futbol 
Ter-Brugent
El 23 de febrer passat, els cadets del 
Ter-Brugent varen fer un intercanvi 
amb l’École de Foot EFLS96. Els 
jugadors francesos van ser acollits per 
les famílies dels nostres jugadors. I per 
Setmana Santa els nostres jugadors 
varen tornar la visita a Lacapelle- 
Marival (France).

Va ser una experiència més que positiva. 
Ens van rebre els alcaldes de Leyme i la 
Capelle-Marival així com el president 
de l’École de Foot, Yves Lonargant. Els 
nostres jugadors es van allotjar a casa 
de famílies d’allà, les quals estaven 
distribuïdes en un radi d’uns 25 km dins 
el Départament du lot (Midi-Pyrénées).

Hi va haver temps per esquiar, jugar 
a futbol, entrenar, veure un partit 
de rugbi, jugar al paintball, assistir 
al torneig de futbol 9 de Cahors i 
compartir grans estones amb les 
famílies de la France. També vàrem 
degustar excel·lents formatges, cuixes 
de canard (ànec) i els seus “aperitive”.

A partir d’aquí, l’agermanament 
amb l’École de Foot continuarà i, 
per les vacances de Nadal de 2013, 
tornarem a repetir l’experiència amb la 
col·laboració d’en Joan Clarà, la Montse 
Iglesias i la nostra intèrpret, la Sara.



HISTÒRIES 
D’AMER

La vall
del riu Amera
Josep Puigdemont, historiador

En la baixa Edat Mitjana, el riu que avui 
s’anomena Riubrugent (rio Brugens) 
era conegut amb el nom de riu Amera, 
com així consta en documents del segle 
VIII-X. Efectivament, Lluís el Pietós 
(Ludovico Pio) (778-840), fill i successor 
de Carlemany, emperador dels francs, 
atorga entorn del 832 un diploma a 
l’abat Deodat del monestir de Sant 
Medir, en el qual anomena ja la casa de 
“Santa Maria vora el riu Amera”. 

En aquesta vall, ja en la desembocadura 
del riu Amera al riu Ter, seria on, anys 
a venir, farien els seus habitatges els 
primers pobladors de la vila d’Amer 
a l’empara del nou Monestir de Santa 
Maria.

Pels vestigis arqueològics trobats en 
llocs molt propers a la vall, sabem que 
molts anys abans hi hagueren pobladors 
primitius en aquests indrets atrets per 
l’abundor d’aigua, el clima temperat i 
una flora i una fauna molt rica i diversa.
L’indici tal vegada més antic es va 
trobar en l’anomenada cova d’El 
Pasteral, molt propera a la riba dreta 
del Ter i que actualment forma part del 

terme municipal de La Cellera de Ter.
A finals del segle XIX i ben entrat el 
segle XX, es van trobar en aquesta 
cova més de vint cadàvers humans que 
es van datar entorn de l’any 2.000 aC. 
Aquestes restes pertanyien doncs a una 
cultura coneguda pels enterraments 
col·lectius en coves naturals en vessants 
de muntanya i properes al pla, i que 
ocupà les nostres valls en el període 
anomenat eneolític, a cavall entre 
l’ús de la pedra i del metall. Junt a les 
restes es trobaren utensilis de sílex, i 
ornaments d’ós i de banya d’animals 
diversos. Aquests pobladors primerencs 
foren els agricultors que conrearen les 
vall d’Amer i d’Anglès i començaren a 
fertilitzar les seves terres.

Mil anys més tard, entorn l’any 1.000 
aC, aparegueren per aquestes valls 
gent de raça indoeuropea procedent 
bàsicament de la conca del riu Rin. 
Entraren pel Roselló i s’anaren establint 
en llocs preferentment planers, ja que 
eren experts agricultors i ja sabien 
construir habitatges senzills i, el més 
important, ja coneixien el ferro per a la 
fabricació d’eines i d’utensilis diversos.

Una altra característica important 
d’aquesta cultura, que representava 
una novetat des del punt de vista social, 
era la incineració de cadàvers en unes 
fogueres, recollint després les cendres i 
la resta d’óssos i dipositant-los en unes 
urnes de ceràmica. Aquestes urnes eren 
enterrades més tard a terra juntament 
amb aliments i objectes personals del 
mort. D’aquí ve que a aquesta cultura 
també se l’anomeni amb el nom de “la 
dels camps d’urnes”.

La seva presència a la nostra vall i 
al seu entorn es fa evident pel gran 
nombre d’urnes cineràries trobades en 
nou diferents enterraments durant la 
construcció i ampliació de la fàbrica 
Burés d’Anglès a finals del segle XIX 
i, més recentment, els anys 1954-55. 
També s’hi trobaren objectes de bronze, 
ferro i restes d’óssos.

Segons la datació feta pel Dr. Miquel 
Oliva, aquesta necròpolis podria situar-
se entorn del segle VII aC.
En un proper capítol parlarem dels 
íbers i de les restes de Puig Dalí.
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Els Manaies d’Amer
En primer lloc, des de la Junta dels 
Manaies d’Amer, us volem agrair a tots 
la vostra col·laboració i suport en tots 
els actes que hem anat fent en aquests 
darrers anys i, concretament, en els tres 
últims.

Com molt bé sabeu, el 27 de març 
de 2010 i per tal de commemorar els 
300 aniversari de la Congregació 
de la Mare de Déu dels Dolors, vam 
organitzar una trobada de Manaies, 
Armats i Estaferms, que va fer possible 
una desfilada de més de 1.000 soldats 
romans pels carrers d’Amer. 
La Trobada va ser una realitat 
gràcies a l’ajuda de molts de vosaltres 
(familiars, amics, comerços, entitats, 
Ajuntament...). I francament, va ser un 
èxit total!

Per acabar de celebrar aquesta data 
centenària, molts ens vàreu acompanyar 
fins a Montserrat, on vam fer una 
ofrena a la Mare de Déu i hi vam 
desfilar.

Tot això ens va comportar un seguit de 
despeses. Cal recordar que els Manaies 
som una associació sense ànim de lucre 
i, fins aleshores, només rebíem les 
donacions que cada any ens fan el Prior, 
la Priora i l’Ajuntament, cada Setmana 
Santa.  

Per aquest motiu, en una assemblea 
general, i per majoria absoluta, es va 
decidir que els Manaies pagarien una 
quota anual.

Però, i la resta? Com ho farem per 
acabar d’enllestir el què quedava?
Teatre!! Feia temps que uns quants 
Manaies volien representar una obra 
de teatre. S’havia d’intentar. A més, a 
Amer, un poble amb tradició teatral, 
feia temps que no s’hi representava una 

obra de teatre, tret dels Pastorets, és 
clar.

Dit i fet! Els dies 11, 12, 26 i 27 de 
novembre de 2011 es va representar 
Ens ha caigut la sogra!!, una comèdia de 
Lluis Coquart basada en els embolics 
d’una família ben posicionada.

Es va crear una gran expectació i 
gairebé tothom ens va felicitar!! Arran 
d’això, ens van proposar tornar-la a 
representar per tal de recaptar diners 
per a la Marató de TV3.
El poble d’Amer, com sempre en aquests 
casos, va respondre de meravella.
I de postres, dies després, el Manaies 
d’Amer ens plantàvem en un estudi de 
televisió!! Gran experiència!!

Sense deixar les processons de banda, 
l’obra de teatre es va representar a 
Osor, el 26 de febrer de 2012; a St. Feliu 
de Pallerols, el 3 de març de 2013  i a 
Bonmatí, el 16 de juny d’enguany.

Aquesta última representació, igual 
que la representació per a la Marató, 
va ser molt emotiva, ja que es va fer per 
recaptar fons per a la investigació del 
síndrome de Duchenne, una malaltia 
degenerativa que pateixen en Marc i en 
Gerard, uns bessons de 5 anys, i per a la 
qual, malauradament, encara no s’hi ha 
trobat curació.

Amb tot això, els Manaies d’Amer 
podem estar satisfets i orgullosos 
d’haver pogut enllestir tot el que la 
Trobada va comportar.

Per cert, ens han proposat tornar a 
representar l’obra a altres localitats de 
les comarques de Girona.

Molt agraïts a tots!!

Visca els Manaies!!!!

L’Ajuntament d’Amer vol mostrar el 
seu agraïment a Josep Puigdemont i 
Oliveras, l’historiador de la vila per 
excel·lència. Recull tots i cadascun dels 
esdeveniments succeïts a casa nostra, 
des d’abans de la vida monàstica. Gran 
coneixedor de la història, llegendes 
i tradicions del poble, en Josep és la 
viva veu d’Amer, el qual, gràcies a la 
seva paciència podem reviure tot el 
que ha passat al nostre voltant. Moltes 
gràcies per fer d’Amer cada dia un lloc 
culturalment més ric.

Colla Gegantera 
d’Amer
El mes de maig passat, la Colla 
Gegantera va celebrar la 14a Trobada 
de Colles Geganteres d’Amer, amb la 
participació de les colles de Bescanó, La 
Marina, Cervelló, Sant Quirze del Vallès 
i Sant Andreu.
Els companys de la Colla del Cervelló 
ens van dedicar unes paraules, les quals 
voldríem fer extensives a tots els que 
van participar en la nostra trobada, pel 
caliu i el suport rebut i per l’estimació 
que teniu als gegants:

Ens agradaria anar veient créixer el món 
geganter, i que la tradició pervisqui a les 
generacions futures amb tanta força com 
la que mostrareu a la festa. 
AMER (GIRONA)
Va ser per a nosaltres una autèntica 
satisfacció compartir un esdeveniment 
tan reeixit com el d’avui quelcom que 
recordarem, si ens ho permeteu, amb 
orgull de pertinença.
FELICITATS I GRÀCIES DE TOT COR
PER DEIXAR-NOS SER UN MÉS DEL 
VOSTRES.

Si ens voleu acompanyar en les properes 
sortides, mireu el Bloc dels Gegants, en 
el qual surt tota la informació.

FAL·LERA, FAL·LERA, FAL·LERA 
GEGANTERA!




