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Ja tenim aquí el nou butlletí per informar, amb tota la transparència possible,
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Hi trobareu un resum de l’activitat de cada regidor del govern en cadascuna
de les seves àrees de responsabilitat en els darrers mesos. En aquest context,
vull destacar, com a realitat propera, l’inici de les obres a la plaça de la Vila
que, si Déu vol, podrem gaudir-les acabades per la Festa Major. Treballem per
tenir preparada l’execució del projecte de remodelació urbana dels carrers
d’Avall, Pep Ventura, Paquito Moner i plaça del Centre dins la propera tardor.
Els mesos de juliol i agost, tenim projectat fer viable la construcció dels nous
vestidors i serveis del camp de futbol, així com la realització o inici del pla de
millores previst per a l’escola Gaspart de Queralt.
El 8 de març vam inaugurar l’Espai Polivalent, amb cabuda per a unes 250
persones, una infraestructura municipal al servei dels amerencs, i ben aviat,
s’iniciarà la segona fase que suposarà la climatització de l’espai i l’execució dels
serveis. Restarà pendent una tercera fase per arranjar els antics vestidors.
Vull destacar també l’empenta donada a la Sala de Lectura, on, a més de
promoure l’esbarjo intel·lectual, hi estem treballant amb la creació de nous
espais dedicats especialment als més petits, com és “L’hora del conte”, a
celebrar tots els darrers dimecres de mes.
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També en l’àmbit cultural, estem preparant una celebració molt especial de
la Diada de Sant Jordi, i esmentar la preparació de la “Pasqua Jove 2014”, que
enguany se celebrarà a Amer el 19 d’abril, Dissabte Sant.
Cal destacar també, pel seu contingut emocional, els actes programats per a
la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors, especialment en la Processó
dels Dolors. I cal recordar que enguany celebrarem el desè aniversari del Grup
Xaranga Damm-er, a qui felicitem des d’aquí, i que ens té preparats una sèrie
d’actes per a les Festes del Roser.
També aprofitem per informar del pressupost municipal 2014, aprovat en
el darrer ple extraordinari del 6 de març. Cal destacar-ne que l’exercici 2013
es va tancar sense factures pendents al calaix, la millora en els pagaments a
proveïdors i, sobretot, que el rati d’endeutament serà del 41%, quan el màxim
autoritzat és del 110%. Això vol dir que estem fent una feina tan ambiciosa com
ben feta, i sense comprometre la salut financera de l’Ajuntament.
Agraïm de tot cor a totes les persones que, amb la seva dedicació i esforç, ens
ajuden a fer palesa la nostra realitat evolutiva.
Albert Plana i López
Alcalde d’Amer

ELS GRUPS MUNICIPALS
LA VEU DE LES ENTITATS
Amb la col·laboració de:
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Una Diada
de Sant Jordi
per a tots
els públics
ELS ACTES SE CELEBRARAN
AL LLARG DE TOTA LA SETMANA

L’Ajuntament
d’Amer ja
treballa en la
preparació dels
actes culturals de
la Diada de Sant
Jordi, patró de
Catalunya, amb
l’objectiu que es
consolidin com
una celebració
anual pròpia dels
amerencs.
Les activitats
començaran el
mateix dia 23
d’abril amb la
tradicional venda
del llibre i de la
rosa a la plaça
de la Vila. A les
5 de la tarda, la
Sala de Lectura
d’Amer acollirà
una activitat
especial per a
la mainada, amb el grup “L’espina de la
sardina”, que narrarà contes amb l’ajut de
titelles i explicarà la tradició del llibre i la
rosa al nostre país. Tot seguit es farà un
berenar.
El 25 d’abril, a les 7 de la tarda, tindrà
lloc a la sala d’actes de Can Boles la
presentació del llibre Al galop per la
història de Catalunya, amb il·lustracions
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Albert Plana
Alcalde i regidor de Governació,
Urbanisme, Hisenda i Brigada

d’Isaac Aiguaviva i
escrit pel professor
gironí David Pagès
i Cussó, que hi serà
present. En acabar
se servirà una copa
de cava.
L’endemà, 26
d’abril, a dos quarts
de 7 de la tarda al
Casal Parroquial,
se celebrarà la
“Tarda literària
i de cant coral”,
que s’iniciarà
amb la xerrada
“Passat, present
i futur de la
llengua catalana”,
a càrrec del
poeta i lingüista
Carles Duarte i
Montserrat.
També hi haurà
unes il·lustracions
musicals amb un duet de piano i
violoncel. L’acte clourà amb un recull
de cançons d’avui i de sempre amb la
coral olotina de veus femenines Fructus
Temporis.
Ben aviat, es repartirà per les cases un
programa amb tots els detalls de les
diferents activitats.

L’Ajuntament, més a prop
dels escolars

S’inaugura la
Sala Polivalent

Aplec de l’Agrupació
Sardanista d’Amer
L’Agrupació Sardanista d’Amer va celebrar
finalment l’Aplec programat per a la Festa
Major 2013, que no es va poder fer a causa del
mal temps.

EL LOCAL, ANTIGA ESTACIÓ D’AMER,
RECUPERARÀ EL SEU ÚS SOCIAL
Des de fa uns mesos, Albert Plana, alcalde
d’Amer, ha encetat una iniciativa que
té com a objectiu donar a conèixer als
joves com funciona l’Ajuntament. Segons
explica el mateix alcalde “volem que el
jovent vegi la institució com una eina
propera, integradora i formada per veïns
seus, on es vetlla per la pau, l’harmonia i
el benestar de tots els amerencs”. Per això,
fent un espai a la seva agenda de treball,
l’alcalde ha convidat els alumnes de 4t i 6è
de primària de l‘escola Gaspart de Queralt
a la Sala de Plens, on li han pogut fer tota
mena de preguntes. La idea ha estat molt
ben acollida i es repetirà ben aviat.

L’Hora del Conte, una nova
activitat amb molt bona
acollida

Van ser moltes les persones, petites i
grans, que es van reunir dimecres 26 de
març a les 5 de la tarda a la Sala de Lectura
d’Amer per gaudir de l’Hora del Conte,
una nova activitat impulsada per la Mireia
Montbardó, la biblliotecària, amb el suport
de l’Ajuntament. En aquesta ocasió, el
conte protagonista va ser El llibre que se
sentia sol, i aquesta iniciativa es repetirà
el darrer dimecres de cada mes per donar
a conèixer diferents històries. Us animem
a participar perquè a part de potenciar
l’hàbit lector, us ho passareu d’allò més bé!

La rehabilitació de la
primera fase de la Sala
Polivalent ja és una
realitat. El 8 de març
passat, molts veïns van
assistir a la inauguració d’aquest
nou equipament que podran fer
servir les entitats del poble com a
local social. A l’acte, a part de gaudir
dels parlaments i d’un vermut,
els assistents van poder veure la
nova sala, que té capacitat per a
unes 250 persones i està preparada
per celebrar-hi activitats i àpats
comunitaris, per exemple, que fins
ara només es podien organitzar, sota
cobert, al pavelló.
Les obres s’han dividit en dues fases
i ara s’ha acabat la primera, que és
la més important. S’ha arreglat la
teulada i el terra, 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. A l’edifici només
queda pendent la reforma d’un segon
espai, més petit, que es farà l’any
vinent.

La secretària de l’Ajuntament
d’Amer, suspesa de feina
mentre se soluciona
l’expedient disciplinari

L’alcalde i part de l’equip de govern
en un moment de la inauguració.

L’Ajuntament d’Amer va suspendre de
feina la secretària municipal, Concepció
Aguilera, el 9 de desembre passat, a través
d’un decret d’alcaldia que confirmava
l’obertura d’un expedient disciplinari.
L’equip de govern va prendre aquesta
decisició després de considerar que la
secretària havia realitzat actuacions poc
professionals, faltes d’assistència reiterades
sense justificar, incompliment de les seves
obligacions i una actitud poc respectuosa
amb membres del consistori, treballadors i
proveïdors de l’Ajuntament.
Aguilera va decidir portar als tribunals
aquesta suspensió, a més de querellar-se
contra membres de la junta de govern.
L’11 de març, la jutgessa que porta el cas
va decidir suspendre les mesures cautelars
que mantenien allunyada la secretària
de la feina, tenint en compte només els
arguments d’Aguilera, que va tornar a
l’Ajuntament amb una notificació judicial.
Dos dies més tard, però, la jutgessa va
rectificar i va decidir mantenir les mesures
cautelars i apartar-la de la feina fins que
s’acabi l’expedient disciplinari obert contra
ella.

HISENDA

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

Amer aprova
un pressupost
valent i rigorós
L’AJUNTAMENT REBAIXA L’ENDEUTAMENT,
MILLORA ELS SERVEIS I PLANEJA NOVES INVERSIONS

El pressupost d’Amer previst per
a aquest any es podria definir en
dues paraules: valent i rigorós.
Valent, perquè preveu noves
inversions i perquè vol millorar
el serveis municipal; rigorós
perquè contínua amb l’esforç
de racionalitzar la despesa, de
ser puntual en els pagaments a
tercers i de rebaixar el deute.
El pressupost per a aquest any és
exactament de 2.293.428 euros
i preveu una inversió de prop
de 575.000 euros. L’equip de
govern s’enfrontava a un seguit
de reptes que ha aconseguit
superar. Així, pel que fa a la
puntualitat en els pagaments,
l’Ajuntament ha tancat l’exercici
2013 sense cap factura pendent
i l’objectiu és seguir en aquesta
mateixa línia. El segon repte
era millorar els serveis, fet que
s’ha anat aconseguint, com es
pot comprovar en l’ampliació
del servei de recollida
d’escombraries o en la campanya
que s’iniciarà enguany de
renovació de l’enllumenat públic.
També s’ha seguit donant suport
a les entitats i s’ha dedicat i
es dedicarà un esforç especial
als Serveis Socials, sobretot en
aquests temps difícils que estem
vivint. I el tercer era continuar
amb les inversions, perquè
Amer pugui mirar el futur
amb optimisme. En total, s’han
pressupostat cinc inversions que
donaran una bona empenta al
municipi.

Pel que fa al deute, s’ha reduït
en termes absoluts. En xifres, ha
disminuït en uns 50.000 euros.
En aquest sentit, l’Ajuntament
d’Amer ha actuat amb prudència,
per elaborar un pressupost
equilibrat, amb cura i rigor.
Les taxes
L’Ajuntament d’Amer ha previst
per a aquest any seguir la línia
continuista de l’any passat.
Així, els ingressos d’impostos
directes (IBI, IAE) representen
pràcticament un creixement
zero respecte el 2013 perquè no
s’han augmentat els impostos.
Despeses amb seny
Un dels apartats importants
del pressupost és el que fa
referència a les despeses. Pel
que fa al capítol de personal,
s’ha reduït en un 3,5%, ja que
desapareixen dos llocs de treball
municipals de personal eventual,
que efectuaran professionals
externs. Pel que fa a la despesa
de béns i serveis, s’han ajustat
els serveis de gestoria, s’ha
previst un increment d’energia
elèctrica i de recollida de
deixalles i s’han contemplat
noves partides: millora de la
pàgina web, impuls de la Sala
de Lectura i campanyes de
Promoció Econòmica.

Inversions:
Amer il·lusiona
El pressupost preveu cinc inversions importants
per a Amer que ens faran encarar el futur amb més
il·lusió:
1. Arranjament de la plaça del Centre, carrer d’Avall
i carrers adjacents (més informació a la pàgina 11
d’aquest butlletí). Inversió: 298.000 euros.
2. Construcció dels nous vestidors del Camp de
Futbol Fase 1 (més informació a la pàgina 13 d’aquest
butlletí). Inversió: 320.000 euros.
3. Iniciar el Pla de Millora de l’escola Gaspart
de Queralt, amb el compromís d’anar executant
progressivament el pla definitiu. Inversió: 180.000
euros
4. Millora de les voreres que es troben deteriorades.
Inversió: 47.000 euros
5. Actualització de xarxa pública d’enllumenat,
amb la substitució de llums de mercuri per llums de
sodi, molt més eficients. Inversió: 12.000 euros.
A més, s’acabaran els projectes iniciats i
pressupostats en anys anteriors, com és el cas de
les obres de la plaça de la Vila, la segona fase de la
millora de la Sala Polivalent o els treballs al carrer
Santa Brígida.

538.428,31 €
897.464,04 €
16.500,00 €
77.202,03 €
575.044,94 €
188.789,67 €
2.293.428,99 €

Ingressos
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alineació d’inversions
Transferències de capital
Passius financers
TOTAL

871.000,00 €
75.000,00 €
342.227,40 €
480.684,05 €
10.200,00 €
180.000,00 €
214.317,54 €
120.000,00 €
2.293.428,99 €
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Amer
i Sant Feliu
de Pallerols
signen el conveni
de la futura
residència
de la gent gran
L’EQUIPAMENT S’UBICARÀ A SANT FELIU I ESTÀ PREVIST
PER A L’ANY 2016

Els pressupostos
d’Amer 2014
Despeses
Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres (interessos)
Transferències corrents
Inversions
Passius financers
TOTAL

BENESTAR
SOCIAL

L’alcalde d’Amer, Albert Plana, i l’alcalde de Sant Feliu de
Pallerols, Joan Casas, van signar el 19 de març passat el
conveni d’utilització de la futura residència de la gent gran
que s’ha de construir al municipi de la Garrotxa. El conveni estableix
que la residència, que està prevista que entri en funcionament el 2016,
donarà servei a les poblacions de la vall Ter-Riubrugent.
Al document es reconeix a favor dels habitants empadronats a Amer el
dret a utilitzar tots els serveis que presti la futura residència, així com
les instal·lacions del Centre de Dia, que ja està en funcionament.
A més, l’Ajuntament d’Amer es compromet a difondre aquest conjunt
de drets i de serveis entre els seus veïns.
Les instal·lacions del nou equipament, que serà el més proper a Amer
d’aquestes característiques, es construiran en un terreny de propietat
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols.

La nova seu dels
Serveis Socials
d’Amer
Els Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amer s’han
traslladat a principis d’aquest mes d’abril a la
segona planta de l’edifici de la Llar d’Avis, ubicat a
la plaça Sant Miquel.
Aquestes noves instal·lacions són més modernes i
més grans que les dependències que ocupaven fins
ara, situades a la planta baixa de l’Ajuntament, i
permetran oferir una millor atenció als usuaris.
Així, partir d’ara, tant l’educador social com
l’assistent social podran treballar en despatxos
individuals i garantir així la intimitat dels usuaris.
A més, l’edifici disposa de rampes i ascensor, per
facilitar l’accés a la població amb mobilitat reduïda.

Ajuts per
als més desfavorits
La regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament
d’Amer en col·laboració amb el Consell Comarcal
de la Selva ha cedit a Càritas uns lots de
productes d’higiene personal i de neteja. Aquesta
entitat, juntament amb l’assistent social, va ser
l’encarregada de repartir-los entre les famílies
més necessitades del municipi.

URBANISME

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

Comencen
les obres
de la plaça
de la Vila

L’ENTREVISTA
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“A poc a poc
vaig coneixent
la realitat d’Amer”
Jesús Calm i Masó,
mossèn de la parròquia
de santa Maria d’Amer

ESTÀ PREVIST FINALITZIN EL MES DE JULIOL

Nascut a la Vall d’en Bas,
mossèn Jesús Calm es
va ordenar capellà a
Palamós el dia de sant
Jordi de 1973. Desprès
d’un llarg recorregut per
diverses parròquies del
país i d’Amèrica Llatina,
va arribar a santa Maria
de d’Amer a finals de
l’any passat.

El 31 de març es van iniciar les obres de
la plaça de la Vila, que han de permetre
millorar el paviment i homogeneïtzar el
terra de les sotavoltes amb l’objectiu de
convertir-la de nou en un punt neuràlgic,
eix de la vida comercial i social del
municipi.
Uns dies abans, el 26 de març, havia
tingut lloc a la Sala de Plens de
l’Ajuntament una reunió per informar els
veïns sobre aquesta remodelació i com
afectarà al funcionament del centre del
municipi. Des del consistori es vetllarà
perquè les molèsties originades per
aquesta remodelació siguin les mínimes,
tot i que també demana els veïns
comprensió i sobretot civisme pel que fa
a l’aparcament.

Està previst que els treballs durin fins
al mes de juliol i la intenció és poder
inaugurar la plaça amb tot el seu
esplendor per a la Festa Major d’Amer,
que se celebra el mes d’agost. Cal
destacar que al concurs de licitació de
les obres es van presentar un total de 12
empreses. L’equip de govern va valorar
totes les propostes, tant econòmiques
com a tècniques, i finalment va decidir
adjudicar la reforma a l’empresa
Garrotxa Serveis Alder S.L., de Sant
Feliu de Pallerols, que va presentar la
proposta més adient.
La plaça de la Vila és un dels espais més
emblemàtics d’Amer i una de les places
porxades més grans de Catalunya

Trasllat del mercat municipal
És evident que les obres afectaran el
funcionament quotidià del municipi.
Un dels aspectes més destacats ha estat
la necessitat de traslladar el mercat
municipal, que fins ara se celebrava a la
plaça de la Vila els dimecres al matí.
Mentre durin les obres, el mercat s’ubica
a la cruïlla de l’avinguda Antoni Gaudí
amb el carrer Mossèn Jacint Verdaguer.
Aquest canvi ha estat molt ben rebut tant
pels veïns d’Amer com pels marxants, ja
que consideren que “ara sembla més un
mercat de poble”. De fet, els primers dies
de la nova ubicació s’han instal·lat un
total de 30 parades, una xifra a destacar,
ja que és superior a la habitual.

Com funcionen els canvis i els relleus
del nomenaments de les parròquies?
Normalment, els nomenaments dels
nous rectors són al juny o juliol i els
canvis a les noves parròquies es fan al
setembre-octubre. Personalment em vaig
integrar a la parròquia de santa Maria
d’Amer el primer diumenge d’octubre.
Prèviament, el Bisbe ja m’havia presentat
a totes les parròquies, juntament amb
el diaca permanent, Ignasi López
Clivillé, amb qui compartim les tasques
pastorals.
Com l’han rebut a Amer? Sóc fill de
pagès. Tinc tradicions i costums de
camp. Abans de sembrar un camp s’ha
de mirar la terra, saber com està, què
necessita i després mirar el cel. S’ha de
saber si està seca i si necessita aigua
o no. Passa el mateix amb la vida real.
Aquest primer any em dedico a veure la
realitat de cada parròquia. Saber com

d’Hostoles, amb sant Cristòfol de Cogolls
i santa Maria de les Encies. Pel que fa a la
comarca de La Selva, porto la parròquia
del Monestir de santa Maria d’Amer amb
les seves capelles.
Creu que hi ha falta de vocacions a
l’Església? No crec que sigui el problema
més greu. El problema és que hi ha molts
batejats i pocs cristians compromesos.
L’Església no són els edificis de pedra
sinó tots els feligresos. Abans hi havia
molts capellans actius que ho feien
tot i els feligresos eren passius. Tots
els batejats formem l’Església i som
nosaltres mateixos els que hem de
prendre la iniciativa i participar en
totes aquelles tasques que poden fer el
món una mica millor. Cal que siguem
coherents i responsables de la nostra

està i què necessita. En aquests quatre
mesos que porto ja començo a veure
que, per exemple, Amer te una població
més gran que Les Planes i Sant Feliu
i també costums i maneres de fer ben
diferenciades.
Així ja comença a conèixer els veïns
del poble? Sí, mantinc contacte amb
els pares i les mares dels nens que
fan catequesi i els diferents teixits
associatius que hi ha al poble. L’últim
ha estat a l’Aplec de santa Brígida, que
organitza el Grup Esquelles. Estan fent
molt bona feina ja que estan mantenint
l’ermita amb molta dignitat. El Nadal
passat vaig veure els Pastorets que van
presentar un grup de joves del poble.
Té algun propòsit abans d’acabar
aquest primer any a la parròquia
d’Amer? Vull conèixer tots els racons del
poble, veure i saber de totes les capelles
i anar descobrint els indrets. Ara per
ara ja conec el Monestir de santa Maria
i santa Brígida, però em falta, entre
moltes altres capelles, la de sant Agustí
de Lloret Salvatge i la de Sant Genís
Sacosta, per exemple. I sobretot voldria
conèixer i estar al costat de les persones
que puguin necessitar els nostres
serveis.
Quines altres parròquies porta a
part de la de santa Maria d’Amer?
Actualment, a la comarca de la Garrotxa,
la parròquia de sant Feliu de Pallerols,
que inclou sant Iscle de Colltort, sant
Miguel de Pineda i el Santuari de la
Salut. I també la parròquia de les Planes

fe i les nostres creences. Per tant, tots
els homes i les dones batejades hem
de participar de forma activa com a
membres compromesos amb la missió de
l’Església.
Com creu es pot solucionar? Al llarg
de vint anys, des de 1978 a 1998, he
viscut a Amèrica Llatina i, allà, la falta
de capellans fa que els feligresos siguin
molt més actius i participatius. Estan
molt més organitzats per viure a les
Comunitats Eclesials de Base (CEBs),
com un nou model de ser i de sentir-se
de l’Església. Ells mateixos estudien la
Bíblia, celebren la Paraula i participen
molt activament en totes les festes
religioses, sense descuidar les seves
obligacions de família o de societat.
Quan vaig tornar a Europa, em vaig
haver d’adaptar al funcionament de
l’Església d’aquí, molt més clerical.
L’Església d’Amèrica Llatina ha
evolucionat molt en la línia de les petites
comunitats, en les quals els laics i laiques
exerceixen tota mena de serveis. Aquí
encara estem un mica encallats en
models molt tradicionals.

CULTURA

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

COMERÇ
I PROMOCIÓ
ECONÒMICA

Amer viu la Setmana Santa

Es posa en marxa
una campanya per
impulsar el comerç local
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ES TRACTA D’UNA INICIATIVA DE L’AJUNTAMENT D’AMER, EL CONSORCI TER-BRUGENT
I LA UNIÓ DE COMERCIANTS D’AMER, AMB LA COL·LABORACIÓ
DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA

La Setmana Santa, una de les celebracions
més representatives del cristianisme,
començarà a Amer aquest divendres
11 d’abril amb la tradicional i esperada
Processó dels Dolors. En aquest acte,
amerencs i forans tenen el privilegi
d’acompanyar a Nostra Senyora dels
Dolors, per qui senten veritable devoció,
pels carrers de la vila, amb la participaió

dels Manaies d’Amer i del Cor Parroquial.
L’activitat litúrgica continuarà Diumenge
de Ram, festa que evoca l’Entrada de Jesús
a Jerusalem, i finalitzarà amb Diumenge
de Glòria, representatiu del moment
de la Resurrecció. Dijous, Divendres i
Dissabte Sant se celebrarà la Penitència,
la Crucifixió i la Vetlla de la Pasqua,
respectivament.

Amer celebra
la Pasqua Jove 2014
Amer i la Cellera de Ter acolliran el proper 19 d’abril, Dissabte Sant, la
Pasqua Jove 2014, una jornada plena d’activitats, caminades i bon ambient
que, sota el lema “Queda’t amb nosaltres”, aplegarà joves vinguts d’arreu del
Bisbat de Girona.
Els actes començaran a les 4 de la tarda a
la plaça de l’Església de la Cellera. Després
de la benvinguda per part de l’alcalde, els
joves participants començaran la marxa
pel carril bici cap a Amer en l’anomenada
“Marxem cap a Emmaús”. Es tracta de
gairebé dues hores de caminada en les
que s’anirà treballant el text evangèlic
dels deixebles d’Emmaús. Un cop els joves
arribin a Amer, els esperarà una tarda de
concerts i la tradicional Missa de Pasqua,
presidida pel bisbe de Girona, Monsenyor
Francesc Pardo.
Tot seguit, se celebrarà un sopar de
germanor i l’inici de la Vetlla, que clourà
els primers minuts de Diumenge de
Resurrecció amb una xocolatada.

La Setmana Santa amerenca és una data
molt estimada pels veïns del poble. Grans
i petits participen molt activament dels
actes que es programen al llarg d’aquesta
setmana a través de l’Arxiprestat TerBrugent del Bisbat de Girona.

D’on prové
la tradició de la
Pasqua Jove?
Mossèn Jesús Calm ens ha explicat que
els orígens de la Pasqua Jove es troben a la
comunitat de monjos d’arreu d’Europa que
compartien la vida monacal al Monestir de
Taizé (França). Va ser allà on, després de
la Segona Guerra Mundial, els més de 30
monjos, catòlics i protestants, que es reunien
per pregar i cercar la reconciliació i la pau,
van obrir uns campaments a tots els joves
amb l’objectiu de compartir experiències,
pregar plegats, reflexionar i dialogar sobre
les seves vivències. Així és com va néixer la
iniciativa de celebrar la Pasqua amb els joves
i commemorar la festa més emblemàtica dels
cristians: la Resurrecció del Crist. 30 anys
més tard, la celebració de la Pasqua Jove s’ha
anat estenent per diferents parròquies que
l’han anat adaptant i fent seva.

Amb l’objectiu de crear sinergies de
col·laboració entre els comerciants dels
diferents municipis i incentivar el flux
de persones foranes cap al territori
s’han dut a terme diferents reunions
entre l’Ajuntament d’Amer, el Consorci
Ter-Brugent, la Unió de Comerciants
d’Amer (UCA) i la Cambra de Comerç
de Girona. Fruit d’aquestes trobades
està previst que el mes de maig es pugui
presentar la campanya de dinamització
comercial i turística “Fes la bossa,
escapa’t i emociona’t”, adreçada a tots
els comerciants dels municipis del TerBrugent.
La presentació vol donar a conèixer
aquesta iniciativa innovadora de foment
del comerç local, que incentiva les
compres amb reclam turístic, i valorar
la possibilitat que tant els municipis
com els seus comerços signin el conveni
d’adhesió, tal com ja han fet Bescanó,
Banyoles, Ripoll, Llançà o Blanes, entre
d’altres.
La campanya consta d’un web corporatiu
(www.feslabossa.cat), una aplicació per a
smartphones i actuacions promocionals
directes en cada territori.
Segons la diagnosi territorial elaborada
pel Consorci, el comerç és la segona
activitat econòmica més important a
la zona. Tot i això, des de l’any 2007
s’han perdut més de 100 establiments
empresarials i només queda en actiu
una associació de comerciants: la UCA
d’Amer

Al web corporatiu
trobareu tota la
informació sobre la
campanya:
www.feslabossa.cat

Beneficis per a l’Associació de
Comerciants:
· Fidelitzar el client i atraure visitants
d’altres localitats.
· Enfortir el comerç local.
· Potenciar l’associacionisme creant
noves campanyes amb valor afegit.
· Afavorir la cooperació i el treball
conjunt.
· Consolidar el coneixement i
l’intercanvi d’experiències i les
bones pràctiques en la dinamització
comercial.
· Aconseguir una major notorietat en
els mitjans de comunicació.
· Incentivar les compres dels clients,
turistes i visitants.

Beneficis per a l’establiment:
· Disposar d’un aparador virtual a la
xarxa per exposar els seus productes.
· Presentar les seves ofertes
i promocions.
· Participar en sortejos i premis.
· Enviar missatges push als seus
clients.
· La geolocalització permetrà que els
clients hi arribin amb comoditat,
tant a peu com amb el cotxe.
· Participar de la xarxa més gran
de comerços de les comarques
gironines.
Beneficis per al territori:
· Visualitzar la promoció comercial
com un element clau en la promoció
turística.
· Esdevenir un pont d’enllaç entre
ciutats.
· Reforçar la promoció turística local.
· Donar a conèixer els recursos
comercials, turístics i culturals.

CONSELL
COMARCAL

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

Millores
en el servei
de gestió
tributària
i cadastral

OBRES
I SERVEIS
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El projecte d’arranjament de la plaça
del Centre ja és una realitat
ESTÀ PREVIST QUE LES OBRES PUGUIN INICIAR-SE LA PROPERA TARDOR

S’ATENDRAN ELS VEÏNS D’AMER EL DARRER DIJOUS DE CADA MES,
DE 10 DEL MATÍ A 13.30 H DEL MIGDIA

L’Ajuntament d’Amer ha acceptat una
nova proposta del Servei de Gestió
Tributària i Cadastral del Consell
Comarcal de la Selva per a aquest 2014.
Aquesta petició va arribar després que
es detectés un descens en el nombre
d’usuaris que van utilitzar aquest servei
durant l’any passat.

Incidència
en els rebuts
de l’IBI
domiciliats

Després d’estudiar diverses
possibilitats, el consistori va optar
per disposar dels tècnics de gestió
tributària i cadastral un total de deu
dies anuals, és a dir, una vegada al mes,
exceptuant els mesos de desembre
i gener. Així, durant aquest any, el
servei de Gestió Tributària i Cadastral
atendrà els usuaris a la població d’Amer
el darrer dijous de cada mes, de 10 h
del matí a 13.30 h del migdia. Amb tot,
des de l’Ajuntament es va demanar,
però, un reforç els mesos en què hi
ha un major nombre de cobraments
d’impostos. En principi, aquests
dies seran: 17 d’abril, 15 de maig, 16
d’octubre i 16 de novembre. L’atenció es
continuarà realitzant a les oficines de
les dependències municipals

Aquests canvis comportaran, d’una
banda, un benefici molt important
per al consistori ja que s’aconsegueix
una rebaixa econòmica substancial
per la prestació d’aquest servei; i de
l’altra, s’assoleix una major eficiència
i eficàcia amb el reforç dels mesos
que es concentra el major nombre de
cobraments de rebuts. Els usuaris no es
veuran perjudicats per aquests canvis,
sinó tot el contrari: disposaran de més
atenció durant els mesos que hi ha més
demanda.

Alguns veïns de la població d’Amer van
patir una incidència amb els rebuts
de l’IBI (Impost de Béns Immobles)
domiciliats a diverses entitats bancàries.
El Servei de Gestió Tributària i Cadastral
de Consell Comarcal de la Selva va enviar
els fitxers dels rebuts domiciliats de
l’IBI dels ciutadans d’Amer a través de
la seva entitat gestora, tal com ha fet en
els darrers anys i als mateixos números
de compte. Enguany, però, l’entitat en
qüestió, i atenent a una nova exigència

normativa, no va acceptar, com ho ha
fet sempre, els dígits de control erronis,
motiu pel qual els rebuts d’aquests
ciutadans van ser retornats. Una vegada
es van assabentar de la incidència, el
Servei va acceptar les reclamacions
corresponents i va retornar els recàrrecs
d’aquests rebuts domiciliats a aquesta
entitat. També s’han pres mesures per
a què aquest tipus de problemes no es
tornin a repetir.

El projecte d’arranjament de la plaça del Centre
i carrers adjacents.

Els serveis tècnics de l’Ajuntament
d’Amer ja han finalitzat el projecte
d’arranjament de la plaça del Centre i
dels carrers del voltant, que té un cost
aproximat de gairebé 300.000 €, un 66%
dels quals es finançaran a través del
PUOSC. A la plaça es mantindrà el sauló
de la illeta central i es pavimentarà la
resta en coherència amb els vials que
hi donen accés. També es renovarà

l’enllumenat i el mobiliari urbà i es
millorarà la senyalització. A més, per
afavorir l’evacuació de l’aigua de pluja,
es resituaran les rasants, es desdoblarà
el sanejament amb nous conductes i es
farà un by-pass que permetrà alliberar
les aigües a la xarxa situada a l’altre
costat de la carretera.

Arranjament
de les voreres
La regidoria d’Obres i Serveis
de Ajuntament d’Amer té
previst iniciar un pla d’actuació
per arranjar les voreres de la
població que es troben en mal
estat i dificulten la mobilitat
de les persones. Les obres
s’iniciaran passada la Setmana
Santa.

Els carrers del voltant
Aquest projecte també afectarà els
carrers que donen accés a la plaça, com
ara el carrer Avall, Pep Ventura, Paquito
Moner i la part del carrer Barcelona
que dóna a la plaça de la Vila. En aquest
cas, les actuacions previstes són molt
similars: es desdoblarà el sanejament
amb nous conductes, es renovarà el
paviment i l’enllumenat i es millorarà la
senyalització i el mobiliari urbà.

Nous fanals
L’Ajuntament ja ha aprovat la
partida destinada a la reparació
i, en algun cas, la substitució
total dels fanals que s’han fet
malbé o han quedat destrossats,
per exemple, a causa d’un
accident automobilístic.
L’empresa Prodaisa començarà
les obres els propers dies.

MEDI AMBIENT

Joan Pujol
Regidor d’Esports, Medi Ambient
i Ensenyament

Voleu saber
com reciclem a Amer?

Els nous vestidors
del camp de futbol

No fa gaire el Consell Comarcal de la
Selva va estudiar la composició de les
deixalles que traiem cada dia de casa
les famílies de la comarca i va arribar
a la conclusió que es mostra en aquesta
bossa:

El projecte de construcció dels
vestidors del camp de futbol ja té
llum verda. Les obres es dividiran en
dues fases: la primera, amb un cost de
300.000 euros, inclou la construcció de
dos vestidors per als equips i un per als
arbitres, una infermeria, un magatzem
i una sala de reunions. La segona fase,
que té un pressupost de 160.000 euros,
es farà més endavant i s’hi afegiran
dos vestidors més per als jugadors, uns
serveis higiènics públics i un bar.

Ara s’han volgut comparar les dades del
2013 de la comarca amb les d’Amer per
veure en quins nivells de reciclatge es
troba el municipi:

·

Durant tot l’any...
·
·

40 tones d’envasos reciclats. Això
vol dir que es van introduir dins el
contenidor groc una tercera part
exacta (33%) de tots els envasos de
plàstic, metall i brics que es generen
a Amer.

50 tones de vidre reciclat, que
representa que es van introduir dins
el contenidor verd més d’una tercera
part (el 40%) de totes les ampolles i
pots de vidre generats.
El cartró és més de mal comptar ja
que des del contenidor blau es van
reciclar 40 tones de cartró, però
caldria afegir-hi el material recollit i
reciclat per altres vies al poble.

La deixalleria mòbil,
tot un èxit
La deixalleria mòbil d’Amer va
recollir gairebé 8 tones de residus
de diversa tipologia el 2013. Si
bé aquesta dada ja és prou bona,
encara ho és més si ens fixem que
prop de 2,5 tones van ser residus
contaminants, com ara pintures, oli
vegetal o aparells elèctrics, que han
pogut ser desviats als seus circuits
de tractament correctes, sense
malmetre el medi ambient.
Per tal d’optimitzar aquest servei,
la deixalleria mòbil finalitzarà

la seva jornada a les 14 h.
Els dies de servei que queden d’ara
fins a acabar l’any són els següents:
· 17 de maig		
· 26 de juliol		
· 20 de setembre
· 22 de novembre

Des que l’empresa NORA va
ampliar el seu servei, del mes de
juliol fins a finals d’any...
Es van reciclar 52 tones d’orgànica:
es van introduir al contenidor beix
i marró menys d’una quarta part
(24%) de totes les restes de menjar
generades a Amer al llarg d’aquests
mesos i, finalment, es van llençar
als contenidors de resta 340 tones
de residus barrejats, dels quals
s’haurien pogut reciclar més de 300,
només ficant-les en el seu contenidor
correcte.
Tot i que comparat amb la resta de
Catalunya, Amer s’acosta a la mitjana
catalana de selecció, cal destacar
que el 80% dels nostres residus
encara es perden a l’abocador, una
xifra força negativa, sobretot ara que
els ciutadans d’Amer disposen de
contenidors de recollida selectiva tan
a la vora.
Des d’aquí, us volem animar a fer la
màxima utilització dels contenidors
blaus, grocs i verds per ultrapassar
aquestes dades de reciclatge i
aconseguir superar, entre tots, la
mitjana catalana.

ESPORTS
I ENSENYAMENT

de calefacció. La façana serà ventilada
amb acabat de plaues de ceràmica.

L’interior i la façana dels futurs vestidors
del camp de futbol
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Amb la materialització d’aquest
projecte, es pretén donar una solució
digna i definitiva a un problema que
s’arrossega des de 2009, quan es van
instal·lar uns barracons pels quals es
paguen més de 15.000 euros al mes.

El projecte contempla també les
obres necessàries per fer arribar fins
al’edifici els serveis d’abastament
d’aigua, amb un equip de tractament
inclòs, sanejament i energia elèctrica. A
més, l’edifici disposarà d’aigua calenta
sanitària, amb aportació d’energia solar
per reduir el consum elèctric i sistema

Manteniment
de la gespa
Amb l’arribada del bon temps s’ha dut
a terme tasques de descompactació
i raspatllat de la gespa del camp de
futbol amb l’objectiu de deixar en bones
condicions el terreny de joc.
L’ús inadequat i l’envelliment fa que la
gespa es degradi. La descompactació es
fa amb un raspall intensiu que permet
airejar la capa superficial i permet
recuperar les condicions d’absorció del
terreny.

La cursa solidària
Trailwalker passarà
per Amer

Noves reformes
a l’escola Gaspart
de Queralt

La nova edició de la cursa Trailwalker
tindrà com a escenari les comarques
gironines. L’Oxfam Trailwalker Girona
2014 arrencarà el cap de setmana del
27 i 28 d’abril des d’Olot i arribarà a
sant Feliu de Guíxols, passant per la via
verda Pirineu-Costa Brava.

Els serveis tècnics municipals
responsables de l’escola Gaspart de
Queralt, juntament amb l’AMPA i
l’Ajuntament d’Amer estan acabant de
redactar el Pla de Millores de l’escola
Gaspart de Queralt per als propers cinc
anys. Mentret no s’aprova, es duran a
terme diverses reformes necessàries per
al bon funcionament del centre, com
ara la construcció d’uns lavabos nous
i l’arranjament del magatzem ubicat
a la part del darrere del recinte, on es
guarden tot tipus d’estris.

Oxfam Trailwalker és un esdeveniment
esportiu de caire solidari que es
desenvolupa arreu del món des de fa
més de 30 anys amb un únic objectiu:
lluitar contra la pobresa i la injustícia
al món. Sota el lema “Quatre persones.
100 kilòmetres. 32 hores. Una causa”,
els participants es comprometen a
aconseguir un donatiu mínim de
1.500 euros per equip més els 200
euros d’inscripció. Aquests diners són
destinats a més de 400 projectes de
cooperació, acció humanitària, comerç
just i sensibilització en 40 països.

JOVENTUT
I FESTES

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

Un munt de possibilitats
per als joves

Dies de festa

L’àrea de Joventut treballa amb i per als joves d’Amer a partir de projectes i activitats
que tenen com a finalitat donar resposta a les seves necessitats, mancances i demandes.
Entre les diverses activitats, cada dimecres, l’Espai Jove acosta els serveis de l’Oficina
Jove de la Selva al municipi:
·
·
·
·
·
·
·

Informació juvenil i derivació a altres serveis si és necessari
Associacions: assessorament i creació
Suport en redacció de projectes per a entitats amb participació juvenil
Cultura i oci
Educació, dinàmiques formatives a l’IES d’Amer
Programes relacionats amb joves i ocupació
Borsa de treball

Des d’aquí, us encoratgem a fer més visible el col·lectiu jove d’Amer i us animem a
posar-vos en contacte amb l’àrea:
www.selva.cat/joventut
https://www.facebook.com/tecnicajoventutsn
arocasalva@selva.cat / arocasalva@gmail.com

NADAL, REIS, CARNESTOLTES... AQUESTS DARRERS MESOS, A AMER,
HAN ESTAT PLENS D’ACTIVITATS PER A TOTS ELS PÚBLICS.
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L’Aplec
de Santa Brígida,
una tradició
molt arrelada
Com cada any, el primer cap
de setmana de febrer, Amer va

Amer prepara la
Festa del Roser i
els 10 anys de la
xaranga DAMM-ER
El primer cap de setmana de maig
tot seran celebracions a Amer, ja
que enguany la tradicional Festa
del Roser coincideix amb el 10è
aniversari de la Xaranga DAMMER. Així, dissabte tindrà lloc la
Dammerfest, que s’iniciarà amb
el corre-bars pel poble amb molt
bona companyia: la Bandarra Street
Orquestra, The Riverter Dixieland
i la Xaranga DAMM-ER que, a més,
faran un festival de bandes. A la nit,
la Comissió de Festes ha organitzat
un concert al pavelló amb els
Catarres i DJ Pinet’s Sound.

Taller de fanalets
Els més petits van participar en un taller
de fanalets per anar a rebre els Reis
d’Orient.

Calvalcada de Reis
Petits i grans van omplir els carrers
d’Amer per donar la benvinguda als Reis
Mags.

L’Ajuntament impulsa
una nova edició de Brigada Jove
La situació socioeconòmica actual i la dificultat que molts joves tenen per accedir
al mercat de treball requereixen de nous mètodes i iniciatives per abordar les
problemàtiques laborals i de suport a l’ocupació, especialment en aquest sector
vulnerable de la població. Per aquest motiu, la regidoria de Joventut ha prioritzat el
projecte “Brigada Jove” per a aquest estiu. Es tracta d’un projecte per donar feina al
col·lectiu jove d’Amer durant l’estiu. L’any passat ja es va dur a terme i va permetre la
contractació de 2 joves per treballar amb la Brigada municipal.

Salutació reial

Pessebre Vivent

Molts infants van voler saludar
personalment a Ses Majestats.

Com és tradició, any rere any, a Amer se
celebra el Pessebre Vivent.

Enguany ja s’està treballant per tal que el projecte tingui continuïtat.

Diumenge, dia de la Festa del
Roser, es farà una trobada i un
dinar de colles geganteres, que
es completarà a la tarda amb una
ballada i sardanes a la plaça de la
Vila.

Carnestoltes
La rua i les comparses van sortir al carrer el 15 de març passat per celebrar el Carnestoltes.

celebrar l’Aplec de santa Brígida,
organitzat pel Grup Excursionista
Esquelles.
La festa va començar dissabte al
vespre amb l’encesa d’un fogueró
als voltants de l’ermita. L’endemà,
la jornada va arrencar amb la
tradicional pujada a peu dels veïns
d’Amer i rodalies. Com cada any,
el Club Ciclista d’Amer va pujar
amb bicicleta de muntanya i, al
cim, els esperava una botifarra ben
cuita. Als caminants els hi esperava
un bon tall de coca i moscatell
per donar-los la benvinguda a
l’Aplec, on van poder gaudir d’una
audició de sardanes. El punt
solidari de la diada va aparèixer
amb l’encantament de coques: tots
els assistents fan ofertes per ser
l’afortunat d’endur-se una gran
coca de crema cap a casa.
A més, des de 1996, a l’aplec se
celebra el Concurs Mundial
de Xiulet amb Cargolina, que
consisteix en fer el xiulet més
llarg sense interrupcions amb les
cargolines recollides al llarg de
la caminada matinal. També cal
destacar el concurs de lloances, una
competició que premia la millor
estrofa de quatre versos, amb ritme
o sense, referent a l’Aplec, santa
Brígida, el Grup Esquelles o el
poble d’Amer.

ERC

Regidor no-adscrit

CiU

Des de la Secció d’Amer d’Esquerra volem
aprofitar aquestes línies per informar de
les darreres activitats i canvis.

La decisió de seguir com a regidor fora del
meu grup municipal no va ser fàcil.
Vaig presentar-me a les eleccions
municipals de 2011 amb la llista electoral
d’ERC i ho vaig fer per treballar per al
poble. ERC era, és i seguirà essent el
meu partit, però els partits són eines i no
objectius. Han d’estar al servei de la gent a
qui volen representar.
El desembre passat vaig haver de decidir
entre plegar i tornar l’acta de regidor o
deixar de pensar i actuar amb llibertat. No
he estat capaç de fer cap de les dues coses.
Vaig decidir seguir de regidor i això va
suposar deixar el meu grup municipal.
Vaig renunciar a tots els càrrecs dins el
meu partit: Conseller Comarcal d’Esports,
Secretari de Política Municipal d’ERC a
la Selva i Conseller Nacional. Ho vaig fer
amb tristesa però amb la convicció que
feia el què havia de fer.
I ara què? Què fa un regidor no-adscrit?
Seguir treballant com el primer dia, amb
el mateix compromís cap al poble. Estic
a l’oposició i això vol dir que seguiré
denunciant i criticant tot allò que crec
que no es fa bé; però alhora proposant i
buscant consensos per millorar-ho. I fent
costat al meu Ajuntament en tot allò que
cregui bo per al poble, com sempre he
intentat fer.
Em resisteixo a creure que un poble com
Amer, on ens coneixem tots, no sigui capaç
de trobar la manera de treballar plegats,
cadascú en el paper que li pertoca i amb
el projecte que cregui millor, però amb un
objectiu comú: el bé del poble.
El meu compromís no ha disminuït, al
contrari, s’ha reforçat des del primer dia
que vaig entrar a l’Ajuntament.
Cal discrepar, discutir, denunciar
però també buscar acords i restablir la
confiança que fa tants anys que ens falta.
Els regidors som els representants
del poble, però cal que la gent se senti
representada per nosaltres; a hores d’ara
crec que som lluny d’aquest objectiu,
d’aquesta responsabilitat.
Representar vol dir també ser exemple per
a tots els amerencs.
El què passa a l’Ajuntament també influeix
en el poble, enl seu ànim i, per tant, tenim
l’obligació de restablir la confiança entre
nosaltres per no perdre-la com a poble.
Segueixo creient més que mai que podem
fer entre tots el poble que ens mereixem
si ens ho proposem. Segur que he comès
i seguiré cometent errors, des d’aquí us
demano disculpes, però la decisió de
seguir a l’Ajuntament la vaig prendre per
seguir aportant el meu granet de sorra per
fer un Amer millor.
Us demano que em feu servir, que
m’utilitzeu com a regidor, que ens
utilitzeu a tots els regidors, que per això
hi som.

Aprofitant l’alenada d’aire fresc que
ha entrat a l’Ajuntament els darrers
mesos, en què hem aconseguit abolir
cautelarment els paràmetres que ens
tenien col·lapsats des de feia anys, l’equip
de govern que formem part d’aquest
partit, i des de la nostra responsabilitat
política, hem pogut situar al poble
d’Amer en un nou escenari de millores
municipals, i hem construït noves
inèrcies de proximitat amb els vilatans
amb la creació d’exhaustius sistemes
d’informació emprant mecanismes
de transparència i obrint noves vies
culturals i socials, és a dir, originant una
metamorfosi canviant que consolidi un
Ajuntament modern, obert, actiu i en
benefici i al servei de tots els amerencs.
El grup municipal de CiU ha assumit,
sense descomptes ni rebaixes, la
responsabilitat i el repte de fer de
l’Ajuntament d’Amer una institució al
servei dels vilatans, moderna, activa,
eficient, transparent, solvent, sensible i
amb la voluntat d’escoltar i resoldre els
problemes de la seva gent. Els regidors
del grup municipal estan realitzant una
feina destacable, que a vegades no es veu
prou o que no llueix massa, però són allà,
a primera línia, treballant amb il·lusió
per al poble. Ens hem envoltat d’uns bons
tècnics, i tot el personal municipal també
està contribuint amb la seva aportació a
aquest procés de canvi i millora global
de la institució. Es podrà discrepar
dels nostres projectes polítics per al
municipi o de les prioritats per afrontar
les necessitats municipals; però no se’ns
podrà retreure la dedicació, capacitat de
treball i la feina feta.
Hem desencallat projectes urbanístics
que representaran grans inversions i
la creació de llocs de treball al poble;
hem afrontat i treballat per resoldre
greus problemes urbanístics, com ara els
pisos Baker o els pisos de la Plaça; hem
desencallat la construcció de la 1ª Fase de
l’Espai Polivalent i tenim a punt d’iniciarse la 2a Fase, hem posat en marxa la sala
de lectura, tenim en marxa la redacció del
POUM, hem donat resposta a problemes
històrics de l’Escola Gaspart de Queralt,
hem actuat en camins, hem iniciat la
reforma de la nostra plaça de la Vila i, ben
aviat, començarem un ambiciós pla de
millora de voreres, donarem una solució
als costosos barracons dels vestidors del
camp de futbol, arranjarem d’una vegada
la plaça del Centre i el malmès carrer
d’Avall... Feina feta i feina fent-se.
La por tan sols és una reacció. El coratge,
una ferma decisió.

ELS GRUPS MUNICIPALS

El dia 21 de febrer passat vàrem encetar
una sèrie de xerrades sobre el nostre
patrimoni comú, que de vegades no
tenim prou present. En aquesta ocasió
va ser el Dr. Xavier Campillo, geògraf i
pèrit judicial en camins i drets de pas,
qui ens va obsequiar amb una erudita
xerrada sobre els camins, els seus orígens,
les seves categories, la seva titularitat
i la seva naturalesa privada o pública.
Properament, farem públiques les
dates de les dues properes xerrades que
tractaran sobre el patrimoni arqueològic i
sobre l’aigua com a bé comú.
Dins la campanya d’Esquerra per
fomentar la consciència que els catalans
hem de votar per decidir el nostre futur,
el dia 1 de març passat vàrem gaudir de
la presència del diputat al Parlament,
el senyor Sergi Sabrià, i també de la
portaveu d’Esquerra i vicepresidenta
del Parlament, la senyora Anna Simó.
Tots dos ens varen fer veure que votar
és democràcia, dins la campanya amb el
mateix nom. D’una forma molt clara ens
varen fer veure que, en aquest moments
històrics, no ens podem permetre
cap escepticisme respecte la nostra
capacitat per decidir el nostre futur i cal
transmetre aquesta seguretat al nostre
entorn.
Finalment, i amb decepció, volem
notificar que el regidor Moisès Garcia
ha deixat de formar part voluntàriament
del grup municipal d’Esquerra a
l’Ajuntament d’Amer i fa mesos que ja no
té cap contacte amb Esquerra d’Amer.
Actualment manté l’acta de regidor i té
presència al Ple de l’Ajuntament com a
regidor no adscrit.
Amer - Esquerra

A la fi de l’acte, varem entregar una mostra
de productes d’Amer als convidats.

Moisès Garcia Milans

Convergència i Unió d’Amer
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Manaies d’Amer

Clàssic Amer

Salut,
S’acosta la Setmana Santa i, per tant, la
temporada d’activitat dels Manaies.
Enguany, a part de les tres sortides que
cada any tenim els Manaies (el Dijous
de dur el Penó al Prior, la processó del
Divendres del Dolors i la processó de
Divendres Sant) participarem en els
actes de Dissabte Sant per celebrar la
Pasqua Jove.
També tenim novetats!
A les nostres files s’hi han allistat
joves manaies. Tenim previst fer una
nova figura de formació a la plaça que,
esperem, sigui del vostre grat. I per
últim, la que ens fa molta il·lusió i que
feia temps que volíem fer: estrenem nous
uniformes!! Seguirem amb els mateixos
colors, però la roba serà nova.
I tot això ha estat possible gràcies a la
col·laboració de l’equip que actualment
governa l’Ajuntament d’Amer i l’empresa
Taller 4.

Pel que fa a altres actes, tenim en marxa
una nova obra de teatre, però encara no
en podem confirmar l’estrena. Tenim
moltes ganes de fer-ho al més aviat
possible.
Aquest any ens han convidat a la
commemoració dels 25 anys de la
renovació dels Manaies de Girona. Allà
faran un trobada de manaies. Aquest
acte, per això, està programat per al Dia
del Ram de l’any vinent.
Sabem que hi va haver un malentès en
l’organització del Carnaval d’aquest any.
Molta gent tenia entès que els Manaies
l’organitzàvem i que després ens vam
tirar enrere. Us hem de dir que en cap
moment ens vam plantejar organitzar el
Carnaval.
Amb tot això, esperem i desitgem que
passeu una bona Setmana Santa i us
animem a participar-hi.
Visca els Manaies!!

El Clàssic Amer té previst 2 concerts
per als mesos de març i abril. El dia 22
de març va fer un concert a la plaça de
la vila d’Amer, a les 5 de la tarda, en el
dia que es va organitzar la recollida
de firmes per a la Independència de
Catalunya. El 12 d’abril, a les 10 del
vespre al Centre Parroquial de la Cellera
de Ter, farem un concert emmarcat dins
les Festes del Roser de La Cellera.

AMA (Associació
Musical Amerenca)
Durant aquest 2014 celebrem el nostre
cinquè aniversari i mantenim l’esperit
del primer dia que consisteix en gaudir
amb la interpretació musical en grup.
Per la nostra formació han passat més
d’una quarantena d’intèrprets de totes
les edats i aquest constitueix un dels
nostres béns més preuats. Tastaolletes
com som, tastem tota mena d’estils
musicals i fruïm de cada moment i de
cada repertori.

Enguany, a més, estrenem una nova
etapa sota el mestratge de l’amerenc i
veneçolà Goyo Marcano, tercera trompa
a l’Orquestra Filharmònica Nacional
de Caracas i que ha accedit a assumir la
direcció de la nostra petita orquestra.
Una vegada més, convidem a tots
aquells que vulguin compartir la nostra
experiència, amb l’alegria i la satisfacció
assegurades. Sereu benvinguts!

LA VEU
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Associació
de mares i pares
de l’Institut Castell
d’Estela
Divendres 7 de febrer, l’AMPA va
organitzar un cinefòrum. A les 8 h del
vespre ens vam trobar al Casal per
veure i comentar Entre maestros, una
pel·lícula documental protagonitzada
per 11 alumnes adolescents desmotivats
i un professor que es proposa que
recuperin l’interès. Està basada en el
llibre Veintitrés maestros, de corazón.
Un salto cuántico en la enseñanza, de
Carlos González, que també feia el paper
de professor. Així doncs, l’autor del llibre
va poder dur a terme les seves propostes.
Tot i que al Cinefòrum hi va assistir poca
gent, vam tenir la gran sort de poder
comptar amb representació de tots els
àmbits: alumnes, professors, mares i
pares.
Acabada la projecció, entre tots vam
comentar les impressions que n’havíem
tret i vam gaudir d’un pica-pica preparat
per l’AMPA.
A tall d’exemple, vam comentar la
capacitat del professor de realçar el
caràcter positiu de les accions, i també
l’habilitat de qüestionar les opinions i els
comentaris dels alumnes sense criticar
ni ridiculitzar. Va ser interessant veure
com sorgien algunes diferències entre els
alumnes i com s’anaven resolent sense
gairebé la intervenció del professor. Això
els va enfortir i els va unir com a grup.
Pel que fa al darrer trimestre, us
volem informar que hem proposat
una nova activitat per col·laborar en la
configuració de la darrera setmana del
curs, que ja no hi ha docència. Pensem
que seria molt interessant oferir xerrades
i tallers. Hi poden col·laborar pares,
avis, oncles o coneguts dels alumnes
de l’Institut que estiguin disposats
a compartir amb ells coneixements i
habilitats que pensin que els poden ser
útils ara o en el futur.
Ens agradaria programar activitats de
diferent format, xerrades sobre sortides
professionals o tallers d’habilitats i
aficions.
Seria interessant que gent amb

disponibilitat horària i professions
diferents vingui a l’Institut a explicar en
què consisteix la seva feina, els estudis i
proves que ha hagut de superar, etc., per
tal que la seva experiència els serveixi
d’orientació per triar una carrera
professional.
Pel que fa als tallers, hi ha un ventall
molt ampli de possibilitats: cuina,
bricolatge, mecànica de la bici, poesia,
instruments musicals, relaxació,
educació postural, contes, esports, etc.
Qualsevol idea que tingueu, comenteunos-la, i entre tots intentarem donar-li
forma.

Club Atlètic
Amer-Hipra

Quan el futbol va
més enllà de l’esport

El 9 de març passat, el Club Atlètic
Amer-Hipra va organitzar la IV Marxa
Cicloesportiva Terra de Volcans, amb
un èxit rotund de participació, ja que va
doblar la xifra de la primera edició! Van
ser més de 400 ciclistes, entre els quals
hi havia professionals establerts a Girona
i els ja habituals ciclistes paralímpics,
que repetien un any més.

Un any més, l’escola de futbol
Ter-Brugent ha acollit a les seves
instal·lacions l’Escole de Foot Limargue/
Ségala del departament francès du LOT.

Van ser 90 km la volta curta, i 139 km la
llarga, amb la meta a Sant Martí Sacalm,
on els més valents van gaudir i patir prt
l’exigent escalada.

Junta de l’AMPA
Abril de 2014

Imatges de les darreres activitats:

Enguany han vingut 14 jugadors d’edats
entre els 13 i els 14 anys, que s’han allotjat
amb famílies per la zona del Ter-Brugent.
Han estat cinc dies d’intercanvi en els
quals s’han fet noves amistats i que ens
han permès conèixer una altra cultura.

Volem donar les gràcies a tots els
col·laboradors que, de manera totalment
desinteressada, van ajudar-nos, ja que
sense ells seria impossible organitzar un
esdeveniment d’aquesta magnitud.

Coneguem els nostres camins

Sortida a la neu (18 de gener)

Des del club demanem, per a properes
edicions, la col·laboració de tots els
amerencs. D’aquesta manera, entre tots
farem que la marxa pugui créixer, ésser
un referent de la província i, el més
important, que el participant desitgi
repetir.

Per comprovar si és possible tirar
endavant aquesta experiència i
començar a planificar-la us agrairíem
que al llarg del mes d’abril ens
comuniqueu per correu electrònic, a
l’adreça ampacastelldestela@gmail.
com, la vostra idea i les vostres dades de
contacte.
La direcció del centre reserva per
a aquesta activitat dos dies, dilluns
16 i dimarts 17 de juny, per això és
molt important que ens comuniqueu
al més aviat possible si us agradaria
participar-hi. Si sorgeixen iniciatives, les
podrem planificar amb temps i si no en
sorgeixen, que esperem que no sigui el
cas, comunicarem al centre que anul·lem
l’activitat per tal que busqui alternatives.
Us encoratgem a apuntar-vos a aquesta
experiència, que de ben segur ens
enriquirà a tots.

Grup Excursionista
Amerenc Esquelles
(GEAE)

Gravació de TV Ripoll de les nostres
rutes per al programa “Caminant per
Catalunya” (22 de març)

Volem agrair la implicació dels
ajuntament de la zona del Ter-Brugent
(Amer; Les Planes d’Hostoles i Sant Feliu
de Pallerols) que han fet possible que
l’intercanvi hagi estat tot un èxit.

A la secció d’atletisme, aquest any
debutaven quatre membres del Club
Atlètic Amer-Hipra en la distància
marató (42,195 km). Concretament, a la
Marató Barcelona, on van poder obtenir
molt satisfactòriament els seus objectius.

CALENDARI
ACTIVITATS 2014
Aplec de Santa Brígida (2 de febrer)

JULIOL
5. Sortida als Pirineus
12. Memorial Pere Fontàs

Aquest dies que han estat amb nosaltres,
els joves han pogut gaudir, entre altres
coses, del poble d’Amer i d’una excursió
fins a l’ermita de Santa Brígida. Sense
oblidar el futbol, ja que cal destacar que
es va jugar un partit entre l’equip infantil
del Ter-Brugent i l’EFLS96.
Per Setmana Santa ens desplaçarem al
departament du Lot, concretament a
la Communauté de Communes Causse
Ségala-Limargue, on es troben les
poblacions de Leyme, Lacapelle-Marival,
Aynac, que acolliran els nois i noies de la
nostra escola.
Escola de Futbol Ter Brugent

JUNY
14. Ruta Nocturna
29. Coneguem els nostres camins

AGOST
Vacances de l’entitat
SETEMBRE
1. La Volta al Mont

45è aniversari (8 de març)

OCTUBRE
5. La Ruta
VII Mostra d’audiovisuals de
cinema i aventura: cingle de Sta.
Brígida
DESEMBRE
21. Portada del pessebre
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HISTÒRIES
D’AMER

Xaranga DAMM-ER
El dia del Roser del 2004, a la tarda,
la Xaranga DAMM-ER es va estrenar
a Amer (aquell dia amb set músics,
vestits encara amb la camisa de la Colla
Gegantera d’Amer...). Durant aquests
10 anys, ens han deixat alguns músics
(per motius professionals, personals...),
altres han continuat (d’aquells set
encara en queden quatre) i d’altres s’han
anat incorporant per seguir donant vida
a aquesta formació musical: a tots ells
els hi devem un afectuós agraïment pel
seu esforç i compromís, no només pels
assaigs i actuacions, sinó també per
l’adaptació de peces musicals a la nostra
formació.
Hem tocat a carnavals, festes majors,
cercaviles (que a cada poble agafen un
nom particular: corre-bars, bicicrucis,
porronada, birratines, cercatasques...),
cavalcades de Reis, casaments... També
hem participat en actes solidaris com la
Marató (per cert, fins i tot vam anar als
estudis de TV3 i vam tenir els nostres
vint segons de glòria) i també en actes
reivindicatius com la Via Catalana o el
Concert per la Llibertat a Girona (hem
volgut posar el nostre gra de sorra en la
lluita per la independència del nostre
país).
I “sense voler” (o volent...) hem estat
ambaixadors del nostre poble, Amer,
arreu de la geografia catalana i també
al sud de França. Tot plegat ha estat
un plaer i un luxe poder-ho viure. Una
experiència inoblidable.
I en la propera festa del Roser, volem
celebrar i compartir aquests 10 anys
amb els joves, i els no tant joves. I ho
farem amb la Dammerfest, fent un

corre-bars pel poble i acabant amb
un espectacle de les 3 bandes que
hi participaran dalt d’un escenari:
la Bandarra Street Orquestra, The
Riverter Dixieland i la Xaranga
DAMM-ER.
I per acabar la festa, a la nit, organitzat
per la Comissió de Festes, concert
dels Catarres i de DJ Pinet’s Sound al
pavelló.
La Dammerfest és una festa de
reconeixement a la tasca de la Xaranga
DAMM-ER durant aquests 10 anys,
però també ho és d’agraïment als
nostres fans, d’Amer i d’altres pobles
en els quals hem actuat... En resum,
una festa per passar-ho molt bé i que la
recordarem durant molt de temps. Per
aquest motiu, animem a tot el poble a
participar-hi.
Ah, i que ningú no es pensi que la nostra
història acaba aquí: ens queda molta
corda!!!

AMPA Escola
Gaspar de Queralt
Al llarg d’aquest trimestre des de
l’AMPA Escola Gaspar de Queralt
s’han organitzat diferents activitats.
El desembre passat es va fer el taller
de Nadal, que tenia com a objectiu
decorar l’arbre i els fanals de la plaça
i en aquesta ocasió també s’hi va
realitzar un taller de fanalets. També
hem programat diferents diumenges de
cinema amb pel·lícules infantils actuals
i d’èxit.
Però l’activitat que ha tingut més
participació ha estat la festa de
Carnestoltes, amb una rua fomada per
tres comparses amb carrossa i una
festa al pavelló amb berenar, animació
i premis. La participació de les
comparses va fer que fos una festa molt
més lluïda i animem a què l’any vinent
n’hi hagi més.
En un altre àmbit, s’està arranjant
una de les aules de l’escola traient els
armaris vells, pintantla i posanth i
mobiliari nou. Aquest arranjament dóna
continuïtat al manteniment de l’escola
iniciat el curs passat, quan es van
renovar dues aules.
Volem aprofitar aquest espai per fer
un agraïment a aquelles persones que
col·laboren en l’organització de les
activitats o en la seva execució.
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El tresor de la Barroca
de Sant Climent d’Amer
Josep Puigdemont, historiador
Com ja dèiem en l’article anterior,
entorn del 1950, apareix l’anomenat
“tesorillo” de la Barroca de Sant
Climent d’Amer, un conjunt de 118
monedes antigues (116 romanes i 2
ibèriques).
Aquest conjunt de monedes foren
exposades a la primera Exposició
Internacional de Numismàtica i
Medallística de Barcelona l’any 1958, i
publicat el seu contingut en les revistes
especialitzades de l’època.

Tal vegada fóra interessant, com també
esmentàvem en l’anterior article,
aprofundir sobre la possibilitat d’un
programa de recerca sobre aquest lloc
i aclarir d’una vegada el tema de les
suposades restes ibèriques que es parla
hi ha a Puig d’Àlia.

Tot això indica que a la vall d’Amer hi
hagué alguna activitat durant l’època
romana i que els veïnats de la Junquera,
el Colomer i altres probablement
tinguin l’origen en antigues colònies
romanes per a l’explotació agrícola de la
val d’Amer.

Els dos denaris ibèrics dintre el conjunt
de monedes romanes podrien ser un
indici a tenir en compte.

Adjuntem la fotografia d’algunes
monedes del tresor, anvers i revers.

Denaris ibèrics

Denari romans republicans

Denari de Tarragona.
Pes: 4,01 gr.
Anvers: Cap sense barba
Revers: Genet amb dos dos cavalls amb
una palma a la mà dreta

Denari romà.
Pes: 3,87 gr.
Anvers: Cap de Jano, bifrontal amb
corona de llor. Ceptre a la mà

Denari romà.
Pes: 3,87 gr.
Anvers: Cap de Roma amb arracades
i collar.
Revers: Remo, darrera una figuera
amb ocells

Denari de Tarazona.
Pes: 2,5 gr.
Anvers: Cap sense barba
Revers: Genet amb llança

Denari romà.
Pes: 3,90 gr.
Anvers: Variant del nº 2

Denari romà.
Pes: 3,88 gr.
Anvers: Cap de Roma amb arracades
i collar.
Revers: La Llibertat amb píleus i ceptre
sobre quadriga, coronada per la Victòria

Setmana dels Dolors,
pòrtic de la Setmana Santa a Amer

Cada any, quan arriba la Quaresma, sabem
que està trucant a les portes per esclatar
una nova estació, l’equinocci de primavera
(primer verdor). Per tot arreu es respira
una fragància captivadora.
Són les flors i les plantes que neixen i els
arbres que floreixen. Quin espectacle tan
bonic! Un obsequi per a la vista i l’olfacte
que la mare naturalesa ens regala.
Però a la nostra Vila, en aquest mateix
període, s’hi afegeix una altra flaire.
Notem, sentim, intuïm, que s’apropa la
festa dels Dolors. Una de les dues festes
més representatives i estimades d’Amer.
Recordem una vegada més que la Venerable
Congregació de Nostra Senyora dels
Dolors d’Amer neix l’any 1710, sota la
tutela dels monjos benedictins que vivien
en comunitat al monestir de Santa Maria
d’Amer, i en total independència de la
Parròquia.
Doncs bé, estem a punt de celebrar el 304è
aniversari d’aquella fundació pels nostres
avantpassats. El poble d’Amer, fidel a
les seves tradicions, ha sabut i ha volgut

mantenir encesa la flama d’una devoció
intensa i penetrant envers la Verge dels
Dolors.
La Dolorosa ja forma part de la vida dels
amerencs i amerenques. És un privilegi
per al nostre poble que una entitat com la
Congregació estigui tan fortament arrelada
a cada casa, a cada família.
Penseu, per un instant, quanta gent ha
acompanyat la imatge de la Verge pels
carrers del nostre poble i ha assistit a la
processó penitencial que se celebra el dia
dels Dolors (divendres abans del Ram):
priors i priores, sagristans i sagristanes que
han representat la Congregació, manaies,
mainada portant els improperis, portadors
de les creus, les tres maries, les vestes,
el Cor Parroquial cantant el tradicional
poema de l’Stabat Mater, músics amb
aquella tonada tan característica, mainada
que aquell any fan la Primera Comunió, el
poble a banda i banda amb el ciri a la mà
donant llum al pas de la comitiva enmig
d’un silenci respectuós i emocionant...
La Junta, des del mes de gener passat,
està treballant intensament per tenir-ho

tot a punt un any més. Tots els actes, amb
els respectius horaris, els podreu llegir al
programa que properament repartirem.
Com és obvi, de tota l’organització de
la setmana dels Dolors n’és responsable
la Congregació, però, a més, també
tenim l’encàrrec del Bisbat d’assumir la
preparació de la processó de Divendres
Sant.
Per tant, en nom de la Junta dels Dolors
i de la Parròquia, convidem a tots els
vilatans a assistir als actes que s’estan
preparant, especialment a les dues
processons, la del divendres 11 d’abril
(FESTA DELS DOLORS) i la del dia 18
d’abril (DIVENDRES SANT).
Bona Setmana dels Dolors i bona Setmana
Santa per a tothom.
Lluís Fàbregas
Membre de la Junta dels Dolors

