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Benvinguts a la segona edició d’aquest informatiu 
institucional i social en el que hi te cabuda 
tota la població amerenca.

Tal com venim treballant en el dia a dia, el Grup de Govern de l’Ajuntament d’Amer 
estem trencant tot tipus de barreres per connectar-nos en un pla totalment horitzontal 
amb el nostre poble. Tal com ha d’ésser. Sense fissures, amb un llenguatge clar i 
transparent i amb una manera de fer sense pors de cap mena, amb la voluntat de treure 
la pols a temes cabdals i de cercar solucions de vegades difícils, tot escollint el camí més 
beneficiós per a la comunitat, encara que sigui impopular per a segons qui.

Així, com veureu més endavant, hem fet sortir a la llum la cronologia del tema “pisos de 
la carretera” (Baker), juntament amb els pisos de la Plaça, en una sessió informativa al 
Casal,  i hem alertat al poble sobre l’espasa de Dàmocles que tenim damunt si s’arriba a 
l’enderroc.

No tot, però, han d’ésser temàtiques agres sinó que, tot seguint el pas de les tradicions 
més ancestrals, hem promogut l’organització, entre altres, de grans actes com la 
Festa Major d’Amer, amb la Sardana de l’Alcalde inclosa, l’Homenatge a la Vellesa, la 
celebració de la Diada Nacional de Catalunya, les Festes del 1.064è aniversari de la 
consagració de l’Església, la Festa de la Castanyada i, actualment, estem preparant amb 
alegria la celebració de les diades de Nadal i Reis.

Hem inaugurat la Sala de Lectura a la Biblioteca de l’Institut i la nova Sala de Plens a 
Can Termes, que ens ha facilitat la disponibilitat d’una sala de reunions a l’Ajuntament 
que no teníem, entre d’altres avantatges que descriurem més endavant.

A les planes que segueixen, cada regidor us informa dels projectes desenvolupats en 
les seves regidories amb les millores consegüents assolides. Finalment, les entitats del 
poble ens descobreixen les activitats que han dut a terme dins aquest darrer semestre.
El resum ens demostra que tenim un poble viu i actiu. Un poble que el fem entre tots i 
on viure-hi ha d’ésser un privilegi.

Hi ha quelcom, però, que ens avergonyeix, ja que ha creat una situació molt 
desagradable al consistori. Davant unes actuacions estranyes i molt poc professionals 
per part de la senyora secretària-interventora, que havia creat un clima totalment 
contrari a la línia que pregonem de consens i cohesió, l’Ajuntament va decidir 
assessorar-se legalment i prendre les mesures disciplinàries escaients. Així, el 9 de 
desembre passat se li va fer lliurament d’un Decret d’Alcaldia mitjançant el qual se li 
notificava l’obertura d’un expedient disciplinari que comporta la suspensió cautelar 
de tres mesos de feina, ampliable fins a sis mentre s’instrueixi l’expedient, amb el sou 
mínim estipulat per la llei. Evidentment es tracta d’una situació que ultrapassa l’àmbit 
laboral, però que de cap manera impedirà que l’equip de govern segueixi centrant tots 
els esforços en el compliment de les seves obligacions amb el poble d’Amer.

Albert Plana i López
Alcalde d’Amer

L’Ajuntament, 
al teu costat
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Nova sala de lectura
municipal
S’HA OBERT A TOTS ELS AMERENCS 
LA BIBLIOTECA DE L’INSTITUT CASTELL D’ESTELA
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Amer estrena sala de lectura. 
L’Ajuntament ha arribat a un 
acord amb l’institut Castell 

d’Estela per obrir al públic general 
la biblioteca del centre, que quedava 
tancada després de l’horari escolar. 
Ara, l’equipament és obert de 5 a 8 de 
la tarda i els amerencs poden trobar 
llibres, revistes i premsa del dia, a part 

de poder fer ús dels ordinadors amb 
connexió a Internet. 

La inauguració oficial va tenir lloc 
divendres 4 d’octubre i va comptar amb 
la presència de Carme Danés, directora 
de l’institut, i del sr. Xavier Soy, de la 
Diputació de Girona, institució que ha 
col·laborat amb l’habilitació de l’espai. 

Nou despatx 
per als Serveis Tècnics 
Amb l’objectiu d’aprofitar millor l’espai 
de l’Ajuntament i oferir un millor servei 
i atenció als ciutadans, s’ha reformat 
l’espai que ocupava l’antiga Sala de 
Plens. El resultat és una nova sala de 
reunions i un despatx per als Serveis 
Tècnics, que podran atendre les visites 
d’una manera més còmoda.

Nova sala de plens
Aquesta tardor s’ha habilitat la 4a 
planta del Museu d’Amer, conegut 
com a Can Termes, com a nova Sala de 
Plens de l’Ajuntament. Així, el Ple del 3 
d’octubre ja es va poder celebrar al nou 
espai, que té més capacitat.

Una furgoneta 
per a la brigada municipal
L’Ajuntament d’Amer ha adquirit un 
nou vehicle per a la brigada. Es tracta 
d’una furgoneta de segona mà però 
en molt bon estat, que permetrà un 
ús molt més polivalent. La brigada 
comptava fins ara amb una motocicleta 
i un camió, fet que dificultava poder 
realitzar certs tràmits, com per 
exemple, anar a Girona a fer gestions.

Els nens visiten l’alcalde
El 8 de novembre passat, una vintena 
d’alumnes de 4t de primària de l’escola 
d’Amer van visitar l’Ajuntament i es van 
reunir amb l’alcalde per conèixer com 
funciona aquesta institució. L’Albert 
Plana els va ensenyar les dependències 
municipals i tots junts es van reunir a 
la nova Sala de Plens. Allà, cada infant 
li va fer una pregunta a l’alcalde, que 
els va oferir un petit obsequi. Com 
a comiat, els nens i les nenes li van 
regalar uns dibuixos fets per ells.

FUNCIONAMENT 
INTERN 
GOVERNACIÓ
URBANISME

Sessió informativa
sobre els pisos Baker

AQUESTA ÉS LA PRIMERA 
VEGADA QUE L’AJUNTAMENT 
D’AMER EXPLICA ELS FETS QUE 
PODEN DESEMBOCAR EN UNA 
INDEMNITZACIÓ MILIONÀRIA

Divendres 8 de novembre, més de 200 
persones van omplir el Casal d’Amer 
per assistir a la reunió informativa 
convocada per l’Ajuntament i explicar 
la situació dels coneguts com a pisos 
Baker. A la taula van seure l’actual 
equip de govern d’Amer, el gerent, 
Sergi Baulida, l’arquitecte municipal, 
Àngel Pomar, i l’assessor jurídic, Carles 
Mitjà, que va fer una exposició dels 
fets, que van començar el 2003 quan la 
constructora Baker Gestión va demanar 
la llicència d’obres. 

Un conflicte heretat
Aquesta situació es remunta a l’octubre 
de 2003, quan Baker Gestión va 
sol·licitar llicència d’obres per a la 

construcció d’un edifici d’habitatges. 
Després de l’informe favorable emès 
per l’arquitecte municipal de l’època, 
la Comissió de Govern va acordar per 
unanimitat la concessió de la llicència. 
El març de 2004, la constructora va 
presentar el projecte executiu, que 
també va ser aprovat per l’arquitecte 
municipal, i poc després es van iniciar 
les obres. 

El conflicte en sí es va iniciar el gener 
de 2008, quan M. Dolors Guitart va 
presentar un escrit a l’Ajuntament 
que denunciava les obres, ja que es 
considerava que l’edificació ocupava 
una part de la via pública. El juliol de 
2008, l’arquitecte municipal va emetre 

un informe desfavorable a l’atorgament 
de la llicència de primera ocupació i, 
davant aquests fets que impossibilitaven 
fer el lliurament dels pisos als 
compradors, Baker Gestión va presentar 
una denúncia contra l’Ajuntament, al 
qual demana una indemnització de prop 
de 12 milions d’euros (11.733.337,77 €) 
més interessos, segons recurs ordinari 
número 278/09.

Una solució definitiva
Aquesta és la primera vegada que 
l’Ajuntament d’Amer informa 
oficialment els veïns sobre una situació 
que s’arrossega des de fa gairebé deu 
anys. L’objectiu de l’actual equip de 
govern és arribar a una solució de 
consens que eviti el pagament dels 
gairebé 12 milions d’euros que reclama 
la constructora i que hipotecaria 
l’Ajuntament durant molt de temps.

Aquestes són algunes de les alternatives 
possibles:
· Declarar lesiu l’acord de la Comissió 

de Govern del 18 de febrer de 2004 
i anul·lar la llicència d’obres, fet 
que comportaria l’enderrocament 
de la part de l’edifici que ocupa 
part de la via pública i l’apertura 
d’un expedient per la possible 
responsabilitat patrimonial de 
l’Ajuntament d’Amer

· Esperar la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya i 
executar per via judicial els treballs 
de demolició de la construcció 
existent

· Modificar el pla general vigent 
o tramitar un nou POUM amb 
l’objectiu de legalitzar l’edifici  
i negociar amb el promotor 
la compensació per l’excés 
d’edificabilitat. Aquesta opció 
evitaria a més el pagament de la 
indemnització reclamada.

Des de l’equip de govern actual es 
considera que aquesta darrera opció és la 
més favorable per a la població d’Amer.

Els pisos Baker, 
origen del conflicte

Albert Plana
Alcalde i regidor de Governació, 
Urbanisme, Hisenda i Brigada
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L’Ajuntament d’Amer ha posat 
fil a l’agulla per solucionar els 
problemes derivats d’unes normes 
urbanístiques subsidiàries molt 
obsoletes (concretament del 1987), 
i molt allunyades de les necessitats 
reals del municipi. Amb aquest motiu, 
ha encarregat als Serveis Tècnics 
municipals, encapçalats per l’arquitecte 
Àngel Pomar, la redacció del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) d’Amer.

Com volem que sigui 
el nostre poble?
La redacció d’un POUM és un procés 
llarg que dura entre 18 i 24 mesos, 
aproximadament. El primer pas, que 
ja està en marxa, és fer una anàlisi 
global sobre el municipi. És a dir, en 
quin estat es troba i quines són les seves 
necessitats des de diferents punts de 
vista (economia, població, habitatge, 
usos i activitats del sòl, medi ambient...). 
Amb tota aquesta informació es fa una 
diagnosi i es prepara el que s’anomena 
l’avanç de planejament, un document 
que ja proposa un model de creixement, 
amb arguments justificables davant 
altres alternatives, i que ha de ser 

valorat pel Departament d’Urbanisme 
de la Generalitat.

Els ciutadans tenen molt a dir en tot 
aquest procés i aviat es convocaran 
unes jornades de participació per a 
què tothom pugui dir la seva. Un cop 
recollides les opinions dels amerencs, 
cal redactar el Pla inicial que, 
després dels informes dels diferents 
departaments de la Generalitat i les 
possibles al·legacions, ha de desembocar 
en la redacció del Pla provisional.

Aquest document ha de tornar al 
Departament d’Urbanisme i, un 
cop l’aprovin, passarà a ser el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal 
d’Amer definitiu. Tot aquest procés i les 
tasques que se’n deriven tenen un cost 
aproximat de 120.000 euros.

El Pla Especial del Centre Històric
Paral·lelament a la redacció del POUM, 
també s’ha començat a redactar el Pla 
Especial del Centre Històric, que ha 
de posar al dia la normativa que regula 
un espai tan important per a Amer, 
considerat a més Bé Cultural d’Interès 
Nacional. 

Què és el POUM?

El Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal 
és un instrument 

d’ordenació integral del territori 
que té com a objectiu determinar 
les línies bàsiques de creixement 
i desenvolupament d’Amer per al 
futur.

Es tracta d’un document que 
analitza aspectes importants i 
tan diversos del municipi, com 
ara la mobilitat, l’habitatge, la 
revitalització econòmica, els usos 
dels sòl, les infraestructures, 
les xarxes d’equipaments, el 
patrimoni... En definitiva, ha de 
dibuixar el model de poble més 
convenient per a Amer.

El POUM d’Amer,
en marxa

Quines són les tasques que 
desenvolupa a l’Ajuntament 
d’Amer? Principalment, 

m’encarrego de la planificació i de la 
gestió urbanística; d’informar sobre 
sol·licituds en matèria d’urbanisme; 
de rebre i atendre les visites, a part de 
supervisar i dirigir obres municipals 
i les petites qüestions tècniques de la 
brigada. Tot amb la col·laboració de 
l’Àlex Palacios, arquitecte tècnic, i de 
l’Anna Arnau, enginyera tècnica.

En un municipi com Amer, quina és 
la problemàtica més freqüent? Com la 
majoria de poblacions, Amer necessita 
mantenir els seus edificis en un bon 
estat. Sobretot en un municipi que, a 
més, té un nucli històric considerat 
Bé Cultural d’Interès Nacional. El fet 
és que les normes subsidiàries han 

quedat molt antiquades i no recullen 
les seves especificitats. És necessària 
una normativa àgil, capaç d’oferir al 
ciutadà opcions viables per arreglar els 
habitatges, perquè, si no, es degraden i 
les edificacions passen de belles a velles. 
I això no és bo per a ningú. Aquesta són 
algunes de les qüestions que intentem 
solucionar des dels Serveis Tècnics.

D’aquí ve, doncs, la necessitat d’un 
POUM? Evidentment, les normes 
s’han d’actualitzar i adequar-les a les 
necessitats d’avui dia. El planejament 
ha de reconèixer les característiques 
pròpies d’Amer, com ara la plaça 
porxada, els recs i el riu Brugent, entre 
altres. Però també ens ha de permetre 
avançar. I el POUM permetrà adequar 
els usos i les activitats que Amer 
necessita per poder oferir una major 
qualitat de vida als seus habitants.

Simultàniament al POUM, també 
s’està treballant en un Pla Especial del 
Centre Històric. Per a què serveix? És 
evident que Amer té un centre històric 
de gran rellevància i unes normes 
molt antigues, que no són gaire clares 
i que no s’adapten a la realitat a les 
necessitats actuals i a les noves lleis. 
Aquest Pla, que entra més al detall que 
el POUM, ens ha de servir per clarificar 
el nivell d’intervencions i agilitar els 
tràmits administratius. L’objectiu 
general és que tot quedi més clar i les 
actuacions puguin ser més ràpides.

Com veu el futur d’Amer? Amer té 
grans possibilitats. És un poble amb 
un comerç molt viu, sobretot en relació 
als seus habitants, que són ara de poc 
més de 2.200. Però també té patrimoni, 
història i un entorn natural fantàstic. 
A més, ofereix altres particularitats, 
com tota una xarxa de canals de rec que 
s’han de preservar. I no podem oblidar 
les ermites, les fonts... aquest és un tema 
que crec que s’hauria d’impulsar més, 
tot i que s’està fent, i arribar a crear uns 
itineraris per donar-les a conèixer. Però 
sobretot, té el riu Brugent, que s’ha de 
recuperar per al poble. 

De quina manera? Amer i la seva 
gent han de mirar al riu, s’ha de poder 
accedir-hi fàcilment i convertir per 
exemple la zona en unes deveses per 
crear un espai a protegir que convidi a 
passejar i a contemplar.

“Amer
té grans
possibilitats”
Àngel Pomar,
arquitecte municipal d’Amer

Àngel Pomar és llicenciat 
en Arquitectura per la 
Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) 
i especialista en 
Urbanisme. Des del 
2010, és al capdavant 
dels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament d’Amer i 
l’encarregat de coordinar 
la redacció del nou 
POUM. 

Horari d’atenció al públic: 
els dimecres, de 13 a 14 h



CULTURA 
I FESTES

Un cap de setmana ple de celebracions
LA FIRA DE SANT MARTÍ, LA TRADICIONAL CASTANYADA POPULAR I EL 1064È ANIVERSARI D’AMER VAN 
COINCIDIR EL CAP DE SETMANA DEL 8 AL 10 DE NOVEMBRE
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6è Gran Mercat 
de Brocanters 
La Fira de Sant Martí es va inaugurar 
dissabte amb el Gran Mercat de 
Brocanters. Molts curiosos es van aplegar 
a la plaça de la Vila per mirar i remenar 
entre els objectes més insospitats. 

6a Trobada 
de Col·leccionistes 
de Plaques de Cava 
Diumenge, els col·leccionistes van 
matinar i des de primera hora, a la plaça 
del Monestir del poble, ja hi havia més de 
deu estands preparats. 

6a Subhasta en benefici 
de l’Oncolliga Girona
L’Snack-Bar Torrent va ser l’escenari 
d’una subhasta en benefici d’aquesta 
associació d’ajuda als malalts de càncer. 
Més d’una vintena de veïns solidaris van 
poder endur-se un llarg assortiment de 
productes molt variats. 

Exposició de cotxes 
d’època
A la plaça de la Vila es va inaugurar la 
Fira Artesanal, mentre una exposició 
de cotxes d’època feia un recorregut 
pel municipi. Al migdia, es va celebrar 
la Missa commemorativa del 1064è 
aniversari de la consagració de Santa 
Maria d’Amer, amb el Cor Parroquial. 

Concert d’Aniversari 
La Coral DA CAPO va ser la protagonista 
d’un concert amb un programa basat en 
obres del Renaixement, el Romanticisme, 
la música religiosa barroca i, fins i tot, 
melodies d’altres cultures.  

39a Castanyada Popular
La 39à Castanyada Popular va tancar 
un cap de setmana ple de d’activitats 
acompanyada per les audicions de 
sardanes de la Cobla d’Osona. 

Una Diada
més reivindicativa 
que mai

El tret de sortida d’una de la Diades 
més esperades dels darrers anys 
el va donar l’acte reivindicatiu que 
l’Ajuntament d’Amer va celebrar a la 
plaça de la Vila, el 10 de setembre al 
vespre, que va estar presidit per Antoni 
Solà, diputat de Cultura i alcalde de 
Santa Coloma de Farners. 

Tot seguit, amb la lectura de Catalunya 
i poetes, Albert Plana, alcalde d’Amer, va 
fer palesa l’estreta relació entre els poetes 
catalans i el sentiment d’amor a la terra. 
Va destacar noms tan importants com 
ara Frederic Soler, Bonaventura Gassol i 
Rovira o Joan Maragall, i va fer referència a 
algunes de les seves obres: Els Segadors, Les 
tombes flamejants o Els focs d’aquest Sant 
Joan.
La cantada d’havaneres, a càrrec del Grup 
Voramar, i el rom cremat van tancar una 
jornada plena d’esperança per a tothom. 

Dies de
Festa Major
ENGUANY SE CELEBRAVA 
EL 50È ANIVERSARI DE L’ELECCIÓ 
DE PUBILLES PER VOTACIÓ POPULAR

Foto 01.
L’alcalde fa el discurs d’exaltació de la festa 

Foto 02.
L’hereu i la pubilla d’Amer 2013

Foto 03.
El correfoc a càrrec dels Diables de Puig d’Afrou

Foto 04.
La trobada d’hereus i pubilles

Foto 05.
Concert de la Principal de la Bisbal

Foto 06.
Exhibicions d’estructures humanes

Un any més, del 13 al 17 d’agost, els 
amerencs i les amerenques van poder 
gaudir de cinc dies plens d’activitats, 
concerts, nits de festa, sardanes, 
concursos, animacions infantils, 
gegants, grallers i correfocs. És la Festa 
Major d’Amer, una celebració en què 
no pot faltar la tradicional Sardana de 
l’Alcalde, que enguany, va comptar amb 
el president del Consell Comarcal de la 
Selva, Salvador Balliu, com a convidat 
d’honor. 

La Sardana de l’Alcalde 
i la Trobada de Pubilles
Aquesta tradicional sardana es remunta 
als segles XVI i XVII, quan la majoria 
de pobles catalans ballaven una dansa 
anomenada “contrapàs” a la sortida 
de la missa de la Festa Major. Amb el 
pas del temps, es va anar substituint 
la figura del noble del poble que 
presidia la dansa pel batlle del poble. 
Avui dia, Amer és una de les poques 
viles que conserva aquesta llegendària 
tradició i, actualment, és l’Albert Plana, 
alcalde d’Amer, qui la presideix. Com a 
novetat i amb motiu del 50è aniversari 
de l’elecció de la pubilla per votació 
popular, l’Ajuntament va convidar 
les pubilles de tots aquests anys a 
participar a la comitiva de l’alcalde, 
guarnides amb la banda original. Va ser 
un moment molt emotiu!

Activitats per a tots els públics
Al llarg d’aquests dies, a més, es van 
programar tot un seguit d’activitats per 
a tots els públics: des d’esdeveniments 
esportius a concerts de música en 
directe, sopar populars, el correfoc...

F. 01

F. 02

F. 03

F. 04

F. 05

F. 06

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

Xavier Castelló
Regidor de Joventut, Festes, Associacions, 
Món rural i Participació ciutadana
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Reunió informativa 
sobre la remodelació 
de la plaça

El 26 de setembre es va 
celebrar una reunió per 
informar els veïns sobre la 

remodelació de la plaça de la Vila, 
prevista per al 2014. Els tècnics i 
els membres de l’equip de govern 
presents a la sala van donar tots els 
detalls als assistents: la remodelació 
permetrà millorar el paviment i 
arranjar i homogeneïtzar el terra 
de les sotavoltes. Les obres es 
finançaran en bona part a través 
d’una subvenció del PUOSC 
(Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya) i de la venda d’uns 
terrenys a Hipra. La resta es farà 
mitjançant contribucions especials, 
que tal com es va informar als 
veïns, es podrien pagar en quotes 
molt assequibles.

Una celebració del 80è 
Homenatge a la Vellesa 
plena d’emocions

Enllestida la 
urbanització 
de la Font Alta
EL CARRER PASSARÀ A 
ANOMENAR-SE OFICIALMENT 
PASSATGE DE LES FONTS

La urbanització del passatge que 
hi ha sota la via ja és una realitat. 
Les obres de pavimentació i serveis 
d’aquest carrer han pujat una mica 
més de 12.000 euros, finançats en part 
pels veïns a través de contribucions 
especials. Aquesta actuació havia estat 
molt sol·licitada pels veïns de la zona, ja 
que era un camí de sorra.
Tot i que aquest passatge és conegut 
per alguns veïns com a carrer Font Alta, 
encara no tenia nom. A partir d’ara, 
passarà a dir-se oficialment Passatge de 
les Fonts.

La futura residència de gent gran
de la vall Ter-Riubrugent

Concert en 
benefici de la 
Marató de TV3
L’Orquestra Clàssic Amer va oferir 
dissabte 14 de desembre un concert 
en benefici de la Marató de TV3, 
que enguany estava dedicada a les 
malalties neurodegeneratives. En 
total es van recaptar 1.145,75 €. 
Moltes gràcies a tots per la vostra 
col·laboració!

PER PRIMERA VEGADA, AQUESTA 
TRADICIÓ TAN ARRELADA 
S’HA CELEBRAT AL SETEMBRE, I 
HA COINCIDIT AMB SANT MIQUEL

Enguany, el tradicional acte d’Homenatge 
a la Vellesa s’ha celebrat el 29 de 
setembre, per la festivitat de sant 
Miquel, i no el primer diumenge de maig, 
coincidint amb les festes del Roser. 
La diada de Sant Miquel, patró de la 
llar de jubilats, és una data perfecta 
per gaudir d’una jornada popular plena 
d’emoció amb els més grans del poble. 

El tret de sortida de la celebració va 
ser la tradicional cercavila, que va ser 
l’encarregada de conduir a tots als 
assistents des de la plaça de sant Miquel 
a l’església parroquial d’Amer, on es 
va oferir una missa cantada pel Cor 
Parroquial. Tot seguit, al casal va tenir 
lloc una actuació molt bonica, a càrrec de 
l’escola de dansa irlandesa Mediterrània.
Ben entrat el migdia, el pavelló va ser 
l’escenari del popular dinar de celebració, 

que va reunir un bon grapat de gent 
amb ganes de compartir un bon àpat en 
bona companyia i de passar-ho bé amb 
el posterior ball i la música en directe de 
Jesús Frigolé. 

L’Ajuntament d’Amer està treballant en 
un possible pacte amb l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Pallerols que permetria els 
habitants del nostre municipi fer ús dels 
serveis de la futura residència-centre de 
serveis per a la gent gran que, segons està 
previst, entraria en funcionament a partir 
de 2016.  

Ara fa deu anys, l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Pallerols va començar a plantejar 
la possibilitat de construir una residencia 
dins el seu terme municipal. El juny 
d’aquest any es va aprovar el Plec de 
clàusules per a la contractació de la 
construcció i de la gestió de la residència 
i, d’ençà, s’ha anat avançant fins a 

concretar que l’equipament s’emplaçarà a 
la plaça de Ca Les Hermanes de Sant Feliu 
de Pallerols i les obres acabaran d’aquí 
a dos anys. La previsió és que el centre 
tingui unes 60 places, de les quals prop de 
20 seran concertades. 

Aquesta residència serà la més propera 
a Amer. L’equipament oferirà serveis 
d’ajuda domiciliària, centre de dia i 
residència, entre altres. La intenció és que 
la residència doni servei al conjunt de la 
Garrotxa i als municipis de l’àrea del Ter i 
del Brugent. Actualment, s’està treballant 
perquè altres ajuntaments dels municipis 
de la Vall s’adhereixin al projecte i puguin 
beneficiar-se dels seus serveis. 

Nou clavegueram al 
carrer Llevant
El carrer Llevant és un altre dels 
indrets que han patit obres aquesta 
tardor. En aquest cas, s’ha canviat 40 
metres linials de la canonada que fa 
de claveguera i també s’han renovat 
completament les arquetes de registre. 

Adaptació dels guals
També s’han fet diverses actuacions 
per arranjar els guals de les voreres 
i facilitar el pas a les persones amb 
mobilitat reduïda.

Neteja dels marges 
al Pas de Palol
Aquests darrers mesos també s’han 
efectuat les tasques de neteja i 
desbrossament dels marges del riu 
Brugent, conegut popularment com a 
riera d’Amer, a la zona del Pas de Palol. 
Per dur a terme aquest feina s’han hagut 
de demanar els permisos corresponents 
a l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua).

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

Rosa Duran i Villagrasa
Regidora de Salut, Benestar Social
i Gent Gran. 2a Tinent d'alcalde
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SE N’HAN INSTAL·LAT 71 DE 
NOUS DE RESTA I S’HAN CREAT 
10 NOVES ESTACIONS DE 
RECICLATGE PER FACILITAR 
L’ACCÉS A TOTS ELS VEÏNS

L’Ajuntament d’Amer va començar 
a posar en marxa el mes d’octubre 
el nou pla d’optimització del servei 
de recollida de residus, elaborat per 
l’empresa concessionària NORA, que 
té com a objectiu facilitar l’accés dels 
veïns al servei, reforçar les àrees més 
congestionades per evitar els residus 
acumulats fora dels contenidors i 
afavorir encara més el reciclatge. 
Per això, recentment, s’han incorporat 
71 nous contenidors de resta de color 
gris, equipats amb un pedal d’ajuda 

d’obertura per reduir l’esforç dels 
usuaris, i s’han creat 10 nous punts amb 
contenidors de reciclatge (blaus, verds 
i grocs). A més, s’ha instaurat un servei 
quinzenal de neteja viària amb màquina 
escombradora.
En alguns casos, al costat d’un 
contenidor gris se n’ha instal·lat un de 
groc, per a envasos, ja que s’ha detectat 
que moltes vegades són aquest tipus 
de residus els que omplen de manera 
incorrecta els contenidors de resta, que 
acaben a l’abocador en lloc d’anar a la 
planta de reciclatge.
Des de l’Ajuntament, es vol agrair la 
col·laboració de tots els veïns i animar-
los a fer-ne un bon ús.

Campanya de foment 
del reciclatge

Nous contenidors de residus 
per a una millora del servei

ENSENYAMENT MEDI AMBIENT

Actuacions
provisionals a l’escola
S’HA REPARAT LA TEULADA 
I S’HAN CANVIAT ELS BAIXANTS

Tot i que s’està preparant un Pla de 
Millores Integrals de l’escola Gaspart 
de Queralt per als propers cinc anys, 
el cost del qual ha de ser assumit 
pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat, l’Ajuntament ha 
hagut de fer front a algunes obres de 
manteniment considerades urgents. 
Entre les actuacions dutes a terme el 
mes d’agost passat, destaca la reparació 
provisional de la teulada per evitar que 
hi hagi goteres en algunes aules.
El mes de novembre també es van 
desembussar les canonades i es van 
canviar tots els baixants per evitar 
l’acumulació d’aigua i les humitats.

L’Ajuntament ha reparat provisionalment
la teulada de l’escola

Els baixants s’han renovat totalment

A la deixalleria mòbil es regalaven bosses 
com aquestes

Una nova porta 
comunica 
directament 
el pavelló
amb l’escola
Amb l’objectiu d’evitar que els 
nens de l’escola hagin de sortir 
al carrer quan han de fer ús de 
les instal·lacions del pavelló, 
l’Ajuntament ha obert una nova 
porta a la tanca de separació lateral 
entre els dos equipaments. Aquesta 
porta permet un accés directe des 
del pati de l’escola.

La deixalleria 
mòbil
El primer semestre de 2014, la 
deixalleria mòbil s’ubicarà a 
l’av. Gaudí amb la cruïlla amb Jacint 
Verdaguer (zona del Monestir) els 
següents dies:

·  Dissabte 11 de gener
·  Dissabte 22 de març
·  Dissabte 17 de maig 

Recordem que hi podeu portar:

Materials reciclables: fustes no 
tractades, ceràmica, metalls, vidre 
pla, etc.
Residus electrònics: aparells 
informàtics, telèfons mòbils, 
aparells de música, cafeteres, 
televisors, etc.
Residus especials: oli de cuina 
usat, piles, fluorescents, pintures, 
dissolvents, medicaments, aerosols, 
etc.
Articles reutilitzables: roba, 
joguines, recipients, etc.

Segueixen les obres 
de millora al Pavelló
AQUESTS DARRERS MESOS S’HAN DUT A TERME DIVERSES ACCIONS DE 
CONDICIONAMENT A L’EQUIPAMENT ESPORTIU

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Amer segueix treballant per solucionar els 
problemes més urgents que afecten el Pavelló Municipal. 

S’han tapat les claraboies 
dels vestidors
L’estiu passat es va procedir a tapar 
les claraboies de la terrassa que donen 
als vestidors, ja que deixaven passar 
l’aigua de la pluja. Tot i que després de 
l’actuació s’han reduït molt les goteres, 
encara que hi ha unes petites filtracions 
que s’estan mirant de solucionar. 

S’ha canviat la porta principal
El mes d’octubre passat, l’Ajuntament 
va instal·lar una nova porta a l’entrada 
principal del Pavelló Municipal, que 
dóna accés pel carrer Josep Maria Folch 
i Torras, ja que l’anterior estava molt 
aixafada. 

INCORPORAR BONS COSTUMS 
DE RECICLATGE A LA VIDA 
QUOTIDIANA, OBJECTIU 
DE LA CAMPANYA

Amb motiu de la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus que, enguany, es va 
celebrar entre el 16 i el 24 de novembre, 
a Amer es van dur a terme diferents 
actuacions promogudes des del Consell 
Comarcal de la Selva, dins la campanya 
“No generar més residus dels necessaris. 
I reciclar tot allò que heu d’acabar 
llençant”.

Durant aquests dies, els usuaris de la 
deixalleria mòbil van ser obsequiats amb 
bosses d’anar a comprar reutilitzables i 
de reciclar. Tant les bosses com els nous 
contenidors porten incorporada una 
informació que ajuda a separar bé els 
residus a casa i a utilitzar correctament 
els contenidors del carrer. Un cop més, 
l’Ajuntament d’Amer se suma a la causa 

i anima a tots els veïns a incorporar 
bons costums de reciclatge a la vida 
quotidiana. 

Per a més informació podeu consultar: 
www.selva.cat/prevencio.

S’han creat 10 nous punts de reciclatge

Dies abans de la Festa Major es va fer el primer 
servei de neteja viària

Joan Pujol
Regidor d’Esports, Medi Ambient
i Ensenyament
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Una solució definitiva
per als vestidors del camp de futbol
S’ESTÀ PREPARANT EL PROJECTE 
PER SUBSTITUIR ELS ACTUALS 
BARRACONS

L’Ajuntament d’Amer té pràcticament 
enllestint el projecte de construcció dels 
nous vestidors del camp de futbol de 
l’Amer CF. L’objectiu és poder incloure 
aquesta obra en els pressupostos 
municipals per a l’any 2014-2015. Des 
de fa cinc anys, els jugadors fan servir 
uns mòduls prefabricats que en un 
principi havien de ser provisionals. 
Aquests barracons, a part d’estar ja molt 
degradats per l’ús i per les inclemències 
del temps, resulten molt cars per al 
municipi, ja que l’Ajuntament ha de 
pagar un lloguer que es tradueix en uns 
1.300 euros mensuals. 
El regidor d’Esports, Joan Pujol, 
explica que “les obres són la millor 

solució i també la més econòmica per al 
municipi, ja amb els diners destinats al 
lloguer durant un any (més de 15.000 
euros) es podrien finançar uns vestidors 
dignes i definitius.”

Els barracons que fan la funció de vestidors

Prop de 300 ciclistes 
participen en la 8a Copa 
Gironina de BTT

Gran èxit
de la primera edició
de la Valkyries Raid

El Club Ciclista Amer-Hipra va organitzar la 4a cursa 
puntuable de la 8a edició de la Copa Gironina de BTT. La prova, 
que es va celebrar el 6 d’octubre, estava oberta a tothom, i es 
va dividir en dos recorreguts: un de 34 km, i un de 22 km. A 
la prova llarga, Roger Argelaguer va ser el guanyador en la 
categoria elit, Oriol Casas en la màster-30 i Pep González en la 
de veterans, mentre que a la categoria sub-21, el primer lloc va 
ser per a Jordi Quintana. El recorregut curt va ser liderat Josep 
Duran en cadets i Pere Batllori en veterans. Magda Duran, de la 
categoria cadet, va ser la primera classificada del grup femení.

El tercer cap de setmana de setembre Amer es va convertir en 
el punt de trobada de nombrosos esportistes vinguts d’arreu 
per participar en la 1a edició de les Valkyries Raid. Aquesta és 
una prova multidisciplinària per equips al llarg de dos dies de 
competició.  
Els més de 60 participants, repartits en més de 15 equips de 2 o 
3 membres, van iniciar l’aventura divendres 13 a la tarda. Sota el 
concepte “Ecològic i Sostenible”, els equips van anar superant 
les proves, dia i nit, tot gaudint de l’encant de les Guilleries i la 
naturalesa de la comarca de la Selva. 

ELS GRUPS 
MUNICIPALS

CiU
Ens trobem novament amb aquest full informatiu com a eina de 
comunicació i d’apropament a tots els vilatans. Una eina per la 
qual vetllarem, sempre amb la veritat per davant, sigui quina sigui 
l’opció política per governar escollida democràticament pel poble.

En aquests moments de transcendència que viu el nostre país, 
Convergència i Unió esdevé un equip fort i compacte sense 
fissures, dubtes o escissions, tot assumint la gran responsabilitat 
i el repte de fer possible el clam de la majoria de catalans que 
volem un país lliure i integrat de ple dins la Comunitat Europea. 
Per assolir aquesta fita, cal creure-hi, i deixar aparcats odis i 
ressentiments personals amb l’objectiu de crear un marc sòlid 
d’unió i voluntat única. Tan sols així, podrem veure realitzada la 
nostra gran esperança i vèncer tota mena d’obstacles.

Aquests darrers dies, els mitjans de comunicació ens han transmès 
la gran notícia, la que tots esperàvem: ja tenim pregunta (SI SI) i ja 
tenim data per fer-la. És l’inici del camí cap a Ítaca. 

Tot prenent com a referent aquesta mateixa fermesa que ens 
ha de conduir a la nostra llibertat incondicional, des de la 
nostra responsabilitat de govern, el grup amerenc de CiU, amb 
un equip sòlid, engrescador, amb mentalitat oberta i creativa, 
estem encarant els problemes cabdals que encara castiguen el 
desenvolupament normal del nostre poble i posen en perill el 
nostre futur. I ho fem perquè la gent d’Amer ens ho mereixem, ho 
fem per pròpia convicció i dignitat, ho fem perquè ha sonat l’hora 
de no perdre més temps en divagacions i discussions que no porten 
enlloc, ho fem per salvar els obstacles que ens embruten el camí 
i ho fem, perquè si sortim més en els diaris, sigui per dir que el 
nostre és un poble de la Selva tranquil, on la gent viu feliç i on els 
odis i les rancúnies personals els deixem penjats darrera la porta.

Visca el nostre poble, Amer, 
i la nostra pàtria, Catalunya!

ERC
A punt de començar un any que ens pot dur a la independència 
nacional, a la constitució d’un nou estat, un any que serà ple 
d’emocions i projectes, pensem que és el moment d’explicar- vos 
què ha fet el nostre grup municipal i la secció local d’ERC en els 
darrers mesos.

Des de la darrera vegada que ens vam explicar per aquest mitjà 
no hem parat. El mes de juliol passat el diputat a Madrid, Joan 
Tardà, ens va venir a explicar la seva feina al Congrés dels 
Diputats, vam veure el Casal d’Amer ple i vam poder xerrar amb 
ell a la fresca de la Rambla del Monestir, un cop acabat l’acte. 
Per la Diada Nacional, la també diputada a Madrid, Teresa 
Jordà, ens va acompanyar a l’esmorzar a Santa Brígida i ens 
va encomanar una mica més d’aquest esperit independentista 
que ha estat creixent durant aquests darrers anys. Per la 
fira de Sant Martí vam fer parada a la Plaça, on vàrem fer 
un taller d’estelades i vàrem posar a la venda roba i galetes 
artesanes amb missatge independentista per recollir fons pel 
funcionament de la Secció local.

En els plens municipals que hi ha hagut des de l’estiu, el 
nostre grup ha votat favorablement la major part dels acords 
que l’equip de govern hi ha dut. Volem remarcar aquest fet 
per constatar l’esperit constructiu de l’oposició envers el 
funcionament de l’Ajuntament. Tanmateix, alguns temes han 
resultat veritables esculls i llavors el nostre grup ha mostrat la 
seva disconformitat i ha demanat explicacions, tot i que en la 
majoria dels casos no hem obtingut resposta. Estem parlant per 
exemple de:

La urgència per trencar el contracte amb l’empresa de recollida 
de residus TRANSPINS S.L. i la decisió de contractar els serveis 
de l’empresa NORA, vinculada al Consell Comarcal. ERC 
Amer hi va votar en contra. L’empresari, tal com vam témer, 
ha demandat l’Ajuntament. O la renúncia de l’advocat López 
de Lerma a seguir representant l’Ajuntament perquè el mateix 
equip de CiU no li deixava fer la seva feina.

Al ple del 26 de juny, el gerent Sergi Baulida va intervenir com 
si fós un regidor més. El nostre grup no va recórrer aquell ple 
pel compromís de l’alcalde que els propers plens només hi 
intervindrien els regidors. Doncs bé, al següent ple, el gerent 
tornava a seure amb els regidors encara que aquesta vegada no 
va intervenir.

El nostre grup va presentar una moció per la sobirania fiscal 
per a Catalunya que es va aprovar amb 10 vots a favor i una 
abstenció de Narcís Junquera.

També vàrem votar a favor del projecte de la Plaça de la Vila, 
tot i les deficiències observades, que esperem que s’esmenaran.

El 15 de novembre passat, l’equip de govern amb el gerent, 
l’arquitecte i l’advocat Carles Mitjà varen protagonitzar un acte 
públic en el qual varen fer un repàs de problemes municipals. 
Pensem que el que es va afirmar sobre diversos temes va ser 
un garbuix amb informacions tendencioses i d’altres falses. No 
entenem que el grup municipal de CiU no faci passos sincers 
per arribar a solucions assumibles per a tothom. Des dels 
nostres mitjans d’informació explicarem allò en què no estem 
d’acord i la nostra visió dels diferents problemes municipals que 
l’equip de CiU té pendents de resoldre.
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LA VEU 
DE LES ENTITATS

Grup Excursionista 
Amerenc Esquelles 
(GEAE)
Aquest any 2013 ja hem fet 44 anys! Això 
vol dir multitud d’activitats ben variades, 
moltes hores de dedicació voluntàries, 
molts esforços, però el millor de tot és que 
hem après alguna cosa.

Per al proper any 2014 ens hem proposat 
alguns petits o grans “reptes”. A 
continuació, us els avancem:
Com la majoria de vosaltres sabeu, 
el nostre municipi compta amb una 
bona xarxa de camins senyalitzats i 
detallats en el llibre Per camins i corriols. 
Mantenir-los nets i ben marcats és una 
tasca un xic complicada i malgrat que 
fem tots els esforços possibles sempre 
hi pot haver algun tram que quedi una 
mica brut i on els senyals de pintura es 
van desgastant, fet que dificulta poder 
seguir correctament el camí. Volem 
continuar incorporant senyals de fusta als 
punts conflictius i captar nous “padrins 
i padrines”; persones voluntàries que 
s’encarreguen que els camins estiguin en 
bon estat. Hi ha trams que no tenim ningú 
i des d’aquí aprofitem per dir-vos que si 
algú en té ganes, només cal que ens ho faci 
saber.
Durant l’aplec de Sta. Brígida volem 
potenciar una de les activitats que, amb 
el pas dels anys, ha anat perdent força: 
el concurs de lloances. Per aquest motiu 
tornarem a demanar la col·laboració 
de l’escola i al programa de l’aplec hem 
redactat unes orientacions de com es fa 
una lloança per tal que tothom s’atreveixi 
a participar.
A més de les activitats que anualment 
organitza el grup i que trobareu al final del 
text, el proper any es tornarà a promoure 
la ruta de les ermites amb 2 formats: 
caminada popular i marxa.
Després d’alguns anys sense programar-
la, el setembre del 2014 farem la Volta al 
Mont, tal i com està descrita en el nostre 
llibre.

Ja veieu que tot i el pas dels anys, les ganes 
i l’esperit de fer activitats no ens falten. 
Tothom, soci o no soci, pot participar de 
les nostres activitats. Us hi esperem!

AMUNT I ENDAVANT!

Junta del GEAE.
www.esquelles.org

Xaranga DAMM-ER
Els darrers mesos, la Xaranga DAMM-ER 
ha participat en diversos actes:

Festa Major d’Amer
3 actuacions: cercavila amb gegants (14 
d’agost), cercavila nocturna (17 d’agost) i 
esmorzar del gat (la nit del 18 d’agost).

Acte reivindicatiu
A Girona vam participar en el Concert 
Catalunya vol viure en llibertat.

La Marató de TV3
Com cada any, el 15 de desembre passat, 
també vam col·laborar amb la Marató de 
TV3, amb 2 concerts: al matí, a Girona, i a 
la tarda, a l’Espai Gironès de Salt. Al llarg 
d’aquests anys, hem recaptat més de 3.600 
euros, que hem donat íntegrament a la 
Fundació la Marató de TV3. 

Estem preparant la Festa del nostre 10è 
aniversari: la nostra primera actuació va 
ser per la Festa del Roser del 2004, i la 
festa d’aniversari (la DAMMERFEST) 
serà el dissabte 3 de maig, tarda i nit, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament d’Amer i la 
Comissió de Festes.
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Associació 
de mares i pares 
de l’Institut Castell 
d’Estela
Aquest curs, juntament amb l’equip 
directiu, hem posat en marxa una nova 
activitat extraescolar els dimarts a la 
tarda a l’Institut: els Tallers de reforç de 
la llengua anglesa. Es proposaven dos 
tallers, un de conversa i expressió oral, 
i un de preparació d’exàmens oficials. 
Hi ha hagut 17 inscrits a cada taller i les 
dues activitats van començar a mitjans 
de novembre.
 
El Taller de Teatre, activitat extraescolar 
que funciona des de fa anys, té lloc els 
dilluns a la tarda també a l’Institut. 
Aquest curs s’han limitat les inscripcions 
als alumnes d’ESO per poder treballar 
més bé i atendre millor els inscrits, que 
enguany són 32 (14 alumnes de 1r, 3 de 
2n, 9 de 3r i 6 de 4t). Aquesta activitat 
està conduïda per les professores Carme 
Danés i Paquita Masoliver, i compten 
amb l’ajuda de Joan Casas i Anna 
Gorgoll, alumnes de 2n de batxillerat. 
Les obres que preparen als tallers es 
representen diverses vegades: al Casal 
d’Amer per als alumnes del centre i per 
al públic en general, i normalment també 
a la Mostra de Teatre dels instituts de les 
comarques gironines que es fa a Blanes.

També ens complau explicar-vos que 
els dies 7 i 14 de novembre es van 
dur a terme els tallers d’intel·ligència 
emocional per als alumnes de 4t 
d’ESO i de 1r de Batxillerat. Són tallers 
vivencials per potenciar habilitats 
personals, com per exemple l’autoestima 
i l’autoconfiança, que intervenen en 
la relació i en la comunicació amb els 
altres i que, alhora, condicionen el nostre 
benestar emocional.
 
Els tallers vivencials combinen les 
explicacions dels formadors amb les 
experiències i emocions viscudes 
gràcies a les activitats que ens proposen, 
de manera que, individualment o 
interactuant amb els companys, 
descobrim o redescobrim aspectes, idees 
o maneres d’actuar que podem utilitzar 
en el dia a dia.
 
Al llarg de dues hores, els alumnes van 
participar activament en tot el que se’ls 

va proposar i van viure experiències 
molt emotives amb les 5 activitats 
plantejades pels formadors. La veritat 
és que estem molt contents d’haver 
proposat i d’haver pogut tirar endavant 
aquests tallers, perquè les valoracions 
han estat molt bones, tant per part dels 
alumnes, com per part dels formadors i 
de l’equip directiu. 
 
A tall d’exemple copiem algunes 
opinions personals que els alumnes 
anònimament van apuntar a l’enquesta 
de valoració del taller i de les activitats 
proposades.
 
· “Aquest taller m’ha ajudat molt i m’ha 

fet viure emocions. M’ha ajudat a 
sentir-me bé.”

· “Transmetre tots els sentiments. És 
un gran taller per pensar i reflexionar. 
GRÀCIES!”

· “És una experiència única, difícil 
d’oblidar.”

· “M’ha agradat molt l’experiència, 
remous moltes coses i un altre dia 
m’agradaria molt tornar-ho a fer. 
Moltes gràcies per tot!”

· “Ha anat molt bé aquesta classe per 
reflexionar sobre nosaltres.”

· “M’ha agradat molt, he descobert 
coses que no sabia, he descobert què 
pensen els meus companys de mi.”

· “Una nova experiència i gràcies a 
això he après més a valorar-me a mi i 
també als altres.”

· “He trobat molt interessant pensar 
sobre nosaltres mateixos, sobre els 
altres...”

· “Ens ha fet pensar què podem fer, el 
que som capaços de fer.”

· “No m’ha agradat perquè em costa 
molt valorar-me i expressar el que 
penso i sento, però m’agradaria 
treballar això per superar-ho. 
M’hagués agradat que algunes 
activitats haguessin estat més 
anònimes perquè m’hagués ajudat 
més.”. Cal dir que aquest mateix 
alumne/a ha puntuat les 5 activitats 
proposades amb un 8, dos 9 i un 10.

 
La formadora o “coaching”, com se la 
coneix en aquests ambients, va valorar 
els tallers com a molt satisfactoris i ens 
va fer saber que algunes de les activitats 
proposades havien contribuït a enfortir 
els grups classe i a integrar nous 
alumnes. Us fem un petit esbós de la seva 
opinió: 
 

· “A l’Institut d’Amer teniu uns nens 
molt macos, els estic molt agraïda 
perquè han col·laborat moltíssim. Jo 
puc anar obrint portes, però si ells no 
hi entren no en fem de res.”

· “Ara ja saben que 
tenen aquests recursos, només es 
tracta que els vagin a buscar sempre 
que els necessitin.”

 
Com que ha estat una experiència del tot 
positiva, intentarem que aquests tallers 
tinguin continuïtat i que cada any en 
puguin gaudir els alumnes de 4t d’ESO 
i de 1r de Batxillerat. A 2n de Batxillerat 
es van descartar per indicació de l’equip 
directiu, perquè ens van informar 
que tenen molt temari i poc temps per 
impartir-lo, i a la resta de cursos d’ESO 
no es fan perquè els formadors així ho 
aconsellen.
 
I ja per acabar, dir-vos que en aquests 
moments estem treballant per fer 
un cinefòrum al Casal Parroquial 
d’Amer divendres dia 7 de febrer. De 
seguida que tinguem totes les qüestions 
lligades, difondrem l’activitat per tal 
que hi pugueu assistir si és que hi esteu 
interessats.  Esperem poder-nos-hi 
trobar tots plegats per gaudir d’una 
interessant pel·lícula que tracta aspectes 
relacionats amb l’educació, reflexionar 
sobre el que hem vist i compartir les 
nostres opinions.
 
 
Junta de l’AMPA
Desembre de 2013

CALENDARI 
ACTIVITATS 2014

GENER
10. Assemblea ordinària de socis/es
18. Sortida a la neu: Vallter-
Costabona
26. Coneguem els nostres camins

FEBRER
1 i 2. Aplec de Sta. Brígida i IV 
Concurs fotogràfic Nummulit 
23. Coneguem els nostres camins

MARÇ
8. Aniversari del grup
30. Coneguem els nostres camins

ABRIL
13. Sortida naturalista
Coneguem els nostres camins

MAIG
11. Ruta de les ermites
(caminada i marxa)
25. Coneguem els nostres camins



HISTÒRIES 
D’AMER
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DE LES ENTITATS

Pessebre Vivent 
d’Amer 
El Pessebre Vivent d’Amer és una 
associació constituïda en Junta 
directiva, tot i que tots podem dir-hi la 
nostra. Som una entitat sense ànim de 
lucre que només busquem el benefici del 
poble, la diversió de tothom qui vulgui 
participar-hi i la conservació d’aquesta 
(com podia ser qualsevol altre) tradició 
catalana, tot esperant que algun dia 
els nostres fills i potser néts puguin 
continuar la tasca que nosaltres hem 
començat. 
 
La història del Pessebre Vivent d’Amer 
es remunta a l’any 1970. En aquell any 
el director de l’institut d’Amer era el 
senyor Segimon Sibina, que va ser qui 
va portar la iniciativa d’organitzar un 
Pessebre Vivent, juntament amb el grup 
excursionista d’Amer, els Esquelles, i 
amb el suport de l’Ajuntament, entre 
d’altres. Durant els dos primers anys 
(l’any 70 i el 71), el Pessebre estava sota 
la direcció del senyor Segimon Sibina, 
però a partir del 1972 va passar a càrrec 
del grup Esquelles, que es va convertir 
en el seu director i organitzador.
 
Amb el pas dels anys hem canviat 
d’ubicació i del centre del poble vam 
passar a muntar el Pessebre Vivent als 
Camps de la Boada, prop del parc de 
Bombers d’Amer. Una nova situació que 
fa que comencem des de zero totes les 
escenes amb originalitat i perspectiva. 
Cada any, entre tots mirem d’incloure 
alguns quadres.
El 2010 vàrem fer 10 anys sota la nova 
direcció. Us volem agrair a tots la vostra 
col·laboració i esforç: entre tots cada 
any fem un Pessebre Vivent molt millor!
 
Tan petits com grans hi sou benvinguts! 
Aquest any, el Pessebre Vivent se 
celebrarà els dies 25 i 26 de desembre, 
de 18.30 a 20 h, als Camps de la Boada a 
Amer. Us hi esperem!
Per a més informació podeu 
consultar el nostre lloc web: www.
pessebreviventamer.org.”

Junta del Pessebre Vivent d’Amer

Unió de Comerciants d’Amer
us desitja Bones Festes
i Feliç 2014

El Puig d’Alia
Josep Puigdemont, historiador

A la serralada de llevant de la vila 
d’Amer, que separa les valls del 
Riubrugent i del Llèmena, i en el punt 
en què la serralada acaba per deixar pas 
al riu Ter, hi ha una elevació amb dos 
nivells ben definits, coneguda amb el 
nom de Puig d’Alia, Puig de Li, Puig Galí 
o Puig d’Alí, topònim d’origen incert 
i sense referències en la toponímia 
local. Sí que, fa molts anys, s’assegurava 
que hi havia hagut un poblat ibèric 
en el nivell més elevat, hipòtesi que 
confirmaven unes restes arqueològiques 
trobades en aquest lloc.
Des de molt antic, tal vegada entre la 
Baixa i Alta Edat Mitjana, aquest lloc 
fou origen de llegendes i encanteris que 
Joan Amades ja recull en els seus aplecs 
de llegendes i tradicions catalanes, i 
que se’n feren ressò altres estudiosos 
com ara Joaquim Pla i Cargol i, més 
recentment, Pilar Juanhuix Tarrés.
Potser la més extensa, i quasi rondalla, 
sigui la Llegenda de Santa Elionor i de 
Santa Salvadora, la festivitat de les quals 
se celebrava el primer de juliol.
En aquesta llegenda, se’ns diu que les 
restes de Puig d’Alia són d’un castell 
del diable on van portar, des de la 
Provença, a Santa Elionor (Leonor en 
català) després d’haver-s’hi casat amb 
males arts i que, després, una vegada 
desfet l’encanteri, una monja, Santa 
Salvadora, la va treure de les urpes del 
diable i, una vegada lliure i després 
d’un llarg periple, les dues santes van 
morir abraçades i d’aquí que la festivitat 

d’ambdues se celebri el mateix dia. 
Cal destacar que a Amer hi ha hagut 
algunes Leonor i també Salvadora. Per 
què?
Altres variants diuen que, entre les 
runes, hi ha una pedra molt grossa que 
tapa una de les boques de l’infern i que 
amaga un gran tresor. Per remoure 
la pedra s’ha d’esperar la nit de Sant 
Joan, 24 de juny, a les 12 en punt i fer 
tres voltes a la pedra tot colpejant-la set 
vegades amb una branca de magraner 
bord. La roca es mou i cal engrapar 
allò que es pugui del tresor i fugir de 
pressa, abans la pedra no torni a tapar 
el tresor. Sembla que, una nit de Sant 
Joan, tres nois d’Amer van intentar fer 
el cerimonial de l’encanteri i ocorregué 
una gran explosió que s’emportà els nois 
fins a una muntanya veïna; van quedar 
tan masegats que no van tenir ganes de 
tornar-hi més.
El cert és, però, que les runes hi són 
i queden dubtes sobre el tresor, com 
veurem. Les runes, després de profunds 
estudis recents i una tesi doctoral sobre 
el tema, semblen indicar que formen 
part d’una torre de guaita romana que 
podria situar-se entre el segle II aC 
i II dC, cosa que ens fa suposar que 
a la nostra vall hi hagué algun tipus 
d’assentament a les darreries de l’època 
romana.
Del poblat ibèric, de moment, poca cosa 
es pot dir fins que no es faci en el lloc 
alguna prospecció per nivells, cosa que 
no s’ha fet fins a avui, i es trobin restes 

de l’época corresponent.
Pel que fa al tresor de Puig d’Alia, 
poca broma, alguna cosa deu haver-
hi. Al volum X de la revista Numario 
Hispánico (1960) apareix un article 
amb el títol “El tesorillo monetal de 
La Barroca, San Clemente de Amer 
(Gerona)”. 
Sembla que el 1953, un joier de Girona 
va confessar tenir unes monedes 
de l’Edat Antiga. El Govern Civil 
d’aleshores va iniciar les diligències 
oportunes, pròpies de l’època i, 
efectivament, era un conjunt de 
118 monedes de plata: 42 dracmes 
emporitans, 2 denaris ibers de 
Tarragona i 74 denaris romans de 
diferents tipus i èpoques. Avui es 
conserven al Museu Arqueològic de 
Girona, Sant Pere de Galligants. El lloc 
de la troballa no va quedar ben definit, 
doncs el pagès de la Barroca que les 
va trobar ja era mort, però tot sembla 
indicar que fou a Puig d’Alia o en el seu 
entorn.
Potser si es programessin unes 
excavacions per experts, sortirien de 
dubtes sobre els dos supòsits: el poblat 
ibèric i el tresor que s’hi amaga. O bé 
si algun vailet vol repetir la prova de 
l’encanteri, tot arriscant-se al tràngol 
del darrer moment.
Més endavant, ampliarem les llegendes 
de Puig d’Alia i més detalls de les 
monedes amb alguna fotografia.



L’equip de govern i el personal de l’Ajuntament d’Amer
encarem el proper any 2014 amb il·lusió, seny, 

responsabilitat i entusiasme amb el compromís d’oferir 
al poble d’Amer un futur ple d’esperança 

i net de rancúnies.

Per Amer i per amor entre tots ho farem possible!

Us desitgem Bon Nadal
i Feliç Any Nou 2014


