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Us presento l’Amer núm. 4, una eina creada com a pont d’informació entre 
l’Ajuntament i el poble per tal de viure plegats  amb tota transparència el dia a 
dia i sentir més propers els batecs de la nostra vila.
Fent un resum al dia d’avui, diria, sense dilacions, que al municipi d’Amer 
s’estan complint amb escreix totes les expectatives d’inversió previstes per 
al 2014. I com que el que compta són els fets i no solament les paraules, en 
aquestes pàgines ho veureu desglossat i comentat.  D’inici cal dir-vos que estem 
desencallant els tràmits que permeten una expansió i la creació de nous  llocs de 
treball a l’empresa Laboratoris Hipra, fruit de l’excel·lent relació que es manté 
amb la direcció i que  permet grans acords en els desenvolupament estructural, 
de futur i productiu d’ambdues entitats.
Pel que fa a obres i millores urbanes, podeu comprovar el bon ritme de les obres 
de millora de la Plaça la Vila. De ben segur, quan finalitzin, podrem presumir de 
tenir la plaça més bella tant amb llum de dia com amb la il·luminació nocturna.  
També tindrem resolt entre final d’estiu i inici de tardor la segona fase de l’Espai 
Polivalent, que comporta la construcció de serveis sanitaris i la instal·lació d’aire 
condicionat. 
Al llarg d’aquest estiu es realitzen les obres de millora a l’escola Gaspart de 
Queralt, amb la instal·lació de lavabos més moderns i millor higienitzats tant per 
a nens com per a nenes (els anteriors havien quedat molt deteriorats i obsolets),  i 
amb la creació d’un nou corredor que faciliti l’entrada del servei de càtering.
Forma part de les obres i millores a realitzar la construcció d’uns nous vestidors 
al camp municipal de futbol, el projecte dels quals ja està aprovat. L’inici de 
les obres està previst per a aquest estiu. També han començat l’arranjament de 
diverses voreres que el pas del temps ha anat erosionant; amb aquesta mesura 
s’evitaran caigudes, especialment entre la gent gran.
En l’àmbit cultural us oferim un comentari sobre la Sala de Lectura escrit 
per la mateixa conductora actual,  Carme Carrascal,  que fa palès el seu bon 
funcionament, en especial en l’espai “L’hora del conte”.  Cal també destacar la 
confecció d’un estudi intern en el qual valorem la possibilitat de potenciar el 
Museu Etnològic d’Amer i, a més de promocionar i ampliar l’Espai Sidera, donar 
vida a les sales de planta baixa amb exposicions de pintura, fotografia i art divers.
En aquest butlletí podreu trobar la creació d’una nova secció en la qual 
s’informarà dels acords més rellevants presos en Plens Municipals i Juntes 
de Govern perquè els vilatans que no hi poden assistir restin convenientment 
informats. És aquest un compromís pres per l’equip de govern en Ple Municipal.
Pel que fa al bloc de la carretera (Baker Gestión), hem d’informar que a causa dels 
robatoris en els pisos buits s’ha posat una tanca de més de dos metres d’alçada a 
tota la part de darrere, amb l’intent de frenar l’escalada de destrosses i de furts. 
De la situació en la qual es troba aquest afer us n’informem en pàgines interiors.
També us posem al corrent de les relacions amb la secretària-interventora i us 
informem  del resultat d’una auditoria feta durant el mes de juny. 
Abans de passar full, vull fer patent el meu agraïment i el de tot l’equip de govern 
i tècnics municipals, a totes les persones que, amb la seva col·laboració, estan 
portant la nau de l’Ajuntament vers a la consolidació dels més esperançadors 
horitzons de pau i de benestar.

Albert Plana i López
Alcalde d’Amer
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al teu costat
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La situació laboral 
de la secretària-interventora
municipal

04 I 05Albert Plana
Alcalde i regidor de Governació, 
Urbanisme, Hisenda i Brigada

FUNCIONAMENT 
INTERN 
GOVERNACIÓ

VUIT MESOS DESPRÉS QUE ESCLATÉS 
EL CONFLICTE AMB LA SECRETÀRIA-
INTERVENTORA DE L’AJUNTAMENT 
D’AMER, SEMBLA QUE LA SITUACIÓ 
ESTÀ FORÇA CLARIFICADA. UNA 
AUDITORIA ENCARREGADA PER 
L’AJUNTAMENT HA DEMOSTRAT UN 
DESGAVELL IMPORTANT EN LA SEVA 
ÀREA, AIXÍ COM UN DESVIAMENT DE 
FONS INJUSTIFICAT. LA SECRETÀRIA, 
DE MOMENT, NO HA TORNAT AL SEU 
LLOC DE TREBALL I EL CAS ES TROBA 
EN MANS DELS JUTGES.

Ja han transcorregut gairebé 8 mesos 
des del dia en què es va obrir el primer 
expedient disciplinari a la secretària-
interventora de l’Ajuntament. Com que 
les circumstàncies que varen envoltar 
la seva sortida de l’Ajuntament el 9 
de desembre de 2013 van ser prou 
especials, i vistes les tensions, tibantors i 
conflictes generats els darrers 14 anys a 
al consistori i les diverses conseqüències 
per a la vida municipal local que van 
generar, des de l’equip de govern creiem 
convenient i oportú informar a tots els 
amerencs dels fets objectius relacionats 
amb tot aquest procés.

La cronologia dels fets és la següent:

9 de desembre de 2013. S’iniciava 
el primer expedient disciplinari a la 
secretària-interventora de l’Ajuntament 
d’Amer, Concepción Aguilera. 
L’expedient s’obria per investigar, 
demostrar, i si s’esqueia, sancionar 
actuacions impròpies del lloc de treball 
de secretària-interventora. A grans 
trets, aquestes actuacions incloses en 
l’expedient, contemplaven faltes de 
respecte reiterades a treballadors 
municipals, regidors i proveïdors de 
l’Ajuntament; incompliment manifest de 
sol·licituds, ordres i decrets de l’alcalde; 
incompliment de feines pròpies del 
lloc de treball i faltes d’assistència 
reiterades i no justificades. Es va 
aprovar, conjuntament amb l’obertura 
d’aquest expedient, la mesura cautelar 
de suspendre-la de feina, mantenint-li 

les retribucions bàsiques, durant un 
període màxim que permet la llei de tres 
mesos ampliables fins a sis. És a dir, es 
va aprovar que durant un període de sis 
mesos, des del 9 de desembre, no hauria 
d’atendre el seu lloc de treball per no 
alterar o manipular proves vinculades al 
procediment disciplinari que se li obria.

14 de gener  de 2014. La Direcció 
General d’Administració Local de la 
Generalitat va nomenar un instructor del 
procediment disciplinari. Un funcionari 
que, amb autonomia i imparcialitat, 
condueix tot el procés de l’expedient 
disciplinari fins a la proposta de 
resolució.

11 de febrer de 2014. La secretària-
interventora Concepción Aguilera es va 
presentar a l’Ajuntament d’Amer amb una 
resolució judicial que suspenia la mesura 
cautelar de suspensió de feina presa pel 
decret d’alcaldia del 9 de desembre. Per 
tant, s’havia de reincorporar al seu lloc 
de treball aquell mateix dia. 

13 de febrer de 2014. Aquell dia es va 
celebrar una vista oral en què els serveis 
jurídics de l’Ajuntament i l’advocat de 
la secretària-interventora havien de 
defensar davant la jutgessa qui tenia 
raó, és a dir, si la mesura cautelar de 
suspensió de feina sense suspensió de 
retribucions bàsiques era procedent o 
no. L’endemà la jutgessa ja resolia que la 
mesura cautelar presa per l’alcalde era 
procedent, i la secretària-interventora 
no es podia reincorporar al seu lloc 
de treball. Per tant, es donava la raó a 
l’alcalde.
Com a resultat de la mesura del 9 de 
desembre, s’obria la porta a l’accés a la 
informació d’expedients urbanístics 
i administratius i a la informació 
comptable i econòmica de l’Ajuntament, 
que fins aleshores havia estat 
extraordinàriament difícil, i en alguns 
àmbits pràcticament impossible. Fruit 
d’aquest accés a la informació, es va anar 
recopilant documentació en relació a 
diversos incompliments en obligacions 

pròpies del lloc de treball de secretària. 
Principalment, aquests incompliments 
estan vinculats a la inexistència 
d’informes que era obligatori que fes i a 
no fer actes de plens i juntes de govern, 
que és, val a dir, una de les obligacions 
principals d’un secretari d’ajuntament. 
Tot plegat, va portar a què el mes de 
juny, i a causa del canvi en la legislació 
que es va produir, l’Ajuntament trametés 
tota la documentació i sol·licités a la 
Direcció General de l’Administració 
Local. Per què? L’objectiu era que 
avalués tota la documentació aportada 
i, si ho considerava escaient, que iniciés 
un segon expedient disciplinari a la 
secretària-interventora Concepción 
Aguilera, principalment per 
incompliment de tasques pròpies del 
seu lloc de treball. A més, també es  
contemplava la mesura cautelar de 
suspensió de feina, per garantir que 
s’impossibilités manipular les proves dels 
informes i actes “inexistents”.

Març de 2014. Aquell mes, i vist tot 
allò que s’anava trobant en expedients 
urbanístics i administratius, l’equip 
de govern considera la possibilitat 
de fer una auditoria dels comptes 
municipals dels darrers cinc exercicis 
completament tancats (2008-2012) 
per tenir la tranquil·litat que els 
incompliments en el seu àmbit de 
secretària no els hagués tingut en la seva 
faceta d’interventora, que com a tal és 
responsable tècnica de la fiscalització, 
comptabilització, pagaments, etc. 
de l’Ajuntament. L’elevat cost d’una 
auditoria, i per evitar una despesa que es 
pogués demostrar en el futur que hauria 
estat evitable, aconsellava fer una feina 
prèvia, que l’empresa d’auditoria a la que 
s’encarregava definia com a “informe 
de procediments acordats”. És a dir, una 
aproximació de caràcter més superficial 
i menys detallada, i sense algun del 
processos propis i obligatoris d’una 
auditoria com a tal, però sí una revisió 
d’operacions de naturalesa comptable, 
econòmica i financera que permetés 
avaluar les actuacions en aquest àmbit 
del període 2008-2012. 

Maig i juny 2014. Els treballs dels 
auditors es van realitzar al llarg del mes 
de maig i juny d’enguany. En els primers 
dies ja es detecten unes operacions de 
juliol de 2009 especialment sospitoses de 
constituir faltes molt greus: s’havien fet 
dos pagaments al Tribunal de Cuentas 

(TC) de Madrid de 11.589,91 euros i 
15.221,35 euros injustificadament. Això 
va portar a demanar informació al mateix 
Tribunal de Cuentas. La informació que 
es va remetre a l’Ajuntament  demostrava 
que ambdós imports coincidien amb els 
autos ferms del Tribunal de Comptes de 
18/05/08 i 28/01/09 que condemnaven 
al pagament de costes a Concepción 
Aguilera, a títol particular, pel recurs 
d’apel·lació 1/05 i el recurs 13/06. En la 
informació tramesa a l’Ajuntament també 
hi constava l’auto del TC d’1 de juliol 
de 2009 pel que s’instava a Concepción 
Aguilera que fes efectiu el pagament 
d’ambdós imports i que en cas contrari 
s’embargaria el seu sou a l’ajuntament 
d’Amer i al de Sant Martí de Llémena i 
una finca urbana de la seva propietat.  El 
20 de juliol de 2009 es fan efectius des de 
l’Ajuntament d’Amer els dos pagaments 
corresponents a les deutes particulars 
de Concepció Aguilera Pérez amb el 
Tribunal de Cuentas. En la informació 
tramesa pel TC també hi consta la cèdula 
de notificació de 31 de juliol de 2009 
per la que es deixen sense efectes els 
embargaments als sous i propietats de 
Concepción Aguilera atès que ja ha fet 
efectiu el pagament.

5 de juny de 2014. Atesa la gravetat 
dels fets, la consistència i contundència 
de les proves i degudament assessorats 
pels serveis jurídics, i tot i que encara 
no s’haguessin completat tots els 
treballs dels auditors, l’equip de govern 
de l’Ajuntament d’Amer va decidir 
presentar el 5 de juny de 2014 una 
querella criminal per malversació de 
cabdals públics contra la funcionària 
Concepción Aguilera. A més, es va 
trametre la documentació acreditativa 
dels greus fets esmentats al Ministeri 
de Administraciones Públicas per a 
què procedís a l’obertura de l’expedient 
administratiu per faltes molt greus.

9 de juny de 2014. Aquell dia expirava 
el termini de la mesura cautelar de 
suspensió de feina de la secretària-
interventora, per tant s’havia de 
reincorporar al seu lloc de treball 
el dia 10 de juny. La funcionària 
Concepción Aguilera no es va presentar 
al seu lloc de treball ni va presentar 
cap justificant de baixa mèdica per no 
fer-ho. Això va generar successives actes 
d’incompareixença al lloc de treball, 
constitutives de falta molt greu per 
abandonament del lloc de treball.

L’AUDITORIA O  INFORME DE PROCEDIMENTS ACORDATS

UN PRESENTEM UN EXTRACTE DE L’AUDITORIA EN EL QUAL ES REFLECTEIX 
LA MALA PRAXIS DE LA SECRETÀRIA

L’Ajuntament d’Amer farà a la tardor una presentació exhaustiva i oberta a tots 
els  amerencs d’aquest informe. A grans trets, l’Informe de procediments acordats 
destaca el desgavell administratiu i de documentació de l’Ajuntament d’Amer. 
La dificultat per accedir a documentació i el desordre del sistema d’arxiu, a més, 
destaca especialment el punt “2.3”. Aquest punt analitza les despeses de personal, 
les nòmines i les bestretes. A continuació, us reproduïm íntegrament les conclusions 
d’aquest apartat:

2.3 Anàlisi de la despesa de personal registrada per part de l’Ajuntament durant 
els exercicis subjectes al present informe. S’Incidirà en la documentació suport de 
les nòmines i la raonabilitat de l’import de les mateixes.

CONCLUSIONS DEL PROCEDIMENT:

Conclusions de l’anàlisi de nòmines:

Com a conclusió d’aquestes proves cal destacar que no s’ha pogut disposar 
d’informació referent als resums de nòmines dels exercicis 2008, 2009 i fins 
a setembre de 2010. Per tant, d’aquests exercicis només s’ha pogut verificar el 
pagament de salaris.

A partir del mes d’octubre de 2010 fins a finals de 2012 s’ha disposat de resums de 
nòmines. L’anàlisi realitzat ha estat satisfactori a excepció del següent fet. No hi ha 
cap referència a la retribució de la Secretària-interventora.

És per aquest motiu que s’ha realitzat una anàlisi específica de les seves 
retribucions que serà tractat en el darrer apartat de les conclusions d’aquest punt 
2.3

Conclusions de l’anàlisi de bestretes concedides:

De l’anàlisi de les bestretes a treballadors cal destacar que les úniques que han 
estat concedides en el període analitzat corresponen a la Secretària-interventora. 
En concret, se li han pagat dues bestretes de 10.212,00 euros i 2.545,86 euros. 
Com a conclusió d’aquest punt destaquem  que no s’ha pogut comprovar cap 
manament de pagament ni cap decret d’alcaldia d’autorització de les bestretes. De 
totes maneres s’ha comprovat que aquesta treballadora va retornant la primera 
bestreta fins l’exercici 2012 en el que queda pendent de liquidar un import de 
3.412,08 euros, pendents també a data actual. Pel que fa a la segona bestreta, 
concedida com a avançament de nòmina el 25 de novembre de 2008, fou registrada 
com a pagament pendent d’aplicar. En l’exercici 2009 s’incorpora al pressupost i 
es cancel·la pe mateix import (2.545,86 euros) dins la partida pressupostària del 
capítol 2 de despeses: “21004 Altres infraestructures”. Cal destacar que no hi ha 
cap document que suporti aquesta operació, si bé el seguiment comptable permet 
concloure que s’ha cancel·lat la bestreta concedida per mitjà del registre d’una 
despesa inexistent.



L’objectiu de la Sala de Lectura és 
convertir-se en una eina útil i integrar-
se plenament en la vida quotidiana dels 
ciutadans d’Amer. I mica en mica, ho està 
aconseguint, tot i que encara queda un 
bon camí per recórrer. Per això, aquest 
equipament s’està plantejant un seguit de 
canvis per tal de crear uns vincles amb el 
poble i això passa per actualitzar la imatge 
i el contingut d’aquest servei, i per dirigir-
nos a tots els grups de població, sense límit 
d’edat i involucrar a tots els agents socials.

De moment, ja s’han fet unes primeres 
passes molt importants que han fet 
augmentar extraordinàriament el nombre 
d’usuaris. Una d’aquestes passes ha estat 
l’organització de l’Hora del Conte, iniciada 
amb l’anterior responsable de la Sala, la 
Mireia Montbardó. Amb aquesta iniciativa 
es pretén acostar l’equipament al dels nens, 
i anar més enllà de la funció purament 
administrativa que s’hi estava realitzant. 
L’èxit de l’experiència és encoratjador i 
demostra que, amb les eines adequades, la 
Sala de Lectura pot arribar molt més enllà.

També hem anat oferint, periòdicament, 
píndoles informatives relacionades amb 
la commemoració de dates col·lectives o 
amb activitats molt relacionades amb el 
desenvolupament de la vida diària i sobre 
les quals la Sala pot aportar documentació 
a partir del seu fons. Disposem, així 
mateix, de Wi-Fi gràcies a la col·laboració 
amb l’IES Castell d’Estela. La divulgació 
de tots aquests esdeveniments s’ha fet amb 
la seva publicació en el facebook de la Vila 
d’Amer i, a més, hem comptat amb l’ajut de 
l’Ajuntament.

No obstant això, queda molta feina per 
fer, tant pel que fa a l’actualització del 
fons, amb novetats periòdiques, la creació 
d’una col·lecció local o la incorporació de 
més formats com DVD’s o CD’s, com a la 
dinamització i difusió del servei.

El gran repte de la Sala és crear un projecte 
motivador i engrescador que incorpori 
l’equipament a l’experiència quotidiana 
dels amerencs.

FUNCIONAMENT 
INTERN 
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INTERN 
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Augment
dels usuaris
Des del mes de gener fins a 
finals de maig, hi ha hagut una 
progressió en l’ús de la Sala. 
Es constata un augment de les 
consultes fetes al taulell, dels 
documents consultats i de l’ús 
d’ordinadors en proporcions 
que van del 100% fins a, 
gairebé, el 500%. No obstant 
això, no ens hem d’aturar aquí 
perquè, en termes absoluts, 
continuen essent xifres d’ús 
molt millorables. Hem de 
continuar treballant per 
portar l’equipament a d’altres 
usuaris potencials diferents 
de l’infantil, com joves, adults, 
gent gran, persones amb 
discapacitats...

La Sala de Lectura: 
un projecte motivador
AQUEST ESPAI S’ESTÀ CONVERTINT EN UN CENTRE NEURÀLGIC DE LA CULTURA LITERÀRIA A AMER, 
AMB ACTIVITATS COM ARA L’HORA DEL CONTE, LES PÍNDOLES INFORMATIVES, 
L’ACTUALITZACIÓ DE FONS DOCUMENTAL I EL GRAN AUGMENT DE CONSULTES

Anàlisi i conclusions de certs aspectes relacionats amb les retribucions e la 
Secretària-interventora:

Tal com ja s’ha comentat en la primera conclusió d’aquest punt 2.3, a causa de les 
incidències detectades al llarg del nostre treball, s’ha cregut oportú aprofundir en 
l’anàlisi de documentació referent a les retribucions de la Secretària-interventora. 

És per això que s’ha intentat reunir tota la informació de rebuts o fulls salarials, 
resum de nòmines, manaments de pagament, decrets d’alcaldia. De totes 
maneres, com que els objectius inicials d’anàlisi no s’han complert, a continuació 
detallem les incidències detectades:

Falta de documentació en no disposar de la totalitat de rebuts salarials ni resums 
de nòmines.

De la majoria de les nòmines que hem pogut reunir no s’ha pogut disposar del 
manament de pagament.

L’Ajuntament no ens ha pogut justificar certs conceptes que composen el seu 
sou brut (complement productivitat, complement específic, complement per 
destí). Alhora, cal destacar que les retribucions per aquest conceptes varien 
significativament en cada nòmina.

A causa de les incidències anteriorment esmentades s’ha cregut oportú verificar que 
les seves retribucions estiguessin dins els límits normals segons la seva categoria, 
càrrec i tipus d’Ajuntament. En base a un estudi realitzat per la Diputació de 
Barcelona corresponent a l’exercici 2010 podem concloure afirmativament aquest 
fet, si bé cal destacar que se situa en la franja retributiva més alta.

Com a darrer punt d’aquesta conclusió cal destacar un altre fet significatiu detectat 
en les proves d’anàlisi de tresoreria del punt 2.4. 

Es tracta de dues transferències realitzades del compte bancari de l’Ajuntament 
al Tribunal de Cuentas. En sol·licitar documentació suport d’aquests pagaments, 
se’ns han facilitat impresos en els quals es demostra que Concepción Aguilera 
Pérez (Secretària-interventora de l’Ajuntament) queda obligada a liquidar 
unes costes a conseqüència d’un litigi. A continuació es detalla la informació 
continguda en els autos judicials:

El 18/04/2008 es dicta un auto  que supedita la interventora a pagar costes per un 
import de 15.221,35 euros.

El 28/01/2009 es dicta un altre auto per import d’11.589,91 euros en concepte de 
costes.

El dia 20/07/2009 es realitzen dues transferències des del compte bancari de 
l’Ajuntament al Tribunal de Cuentas pels imports coincidents de 15.221,35 euros i 
11.589,91 euros. Aquests pagaments han estat registrats comptablement i validats 
amb la corresponent documentació suport de l’entitat bancària.

Per tant, del nostre treball es desprèn que l’Ajuntament va pagar un import 
global de 26.811,26 euros per compte de Concepción Aguilera Pérez 
(no hem pogut validar la devolució d’aquests diners).

Un esment molt especial 
a la feina que no es veu... 
però que es fa 

A la majoria d’ajuntaments, darrere 
l’alcalde i els regidors que formen 
l’equip de govern, hi ha tot un seguit de 
professionals que fan una tasca silenciosa 
i, en la majoria de casos, poc visible. 
Tots ells són figures cabdals per al bon 
funcionament intern del consistori:

Equip administratiu
Aquest és l’eix sobre el qual gira tot el 
volum documental del municipi i, en 
aquest moment, són tres les persones 
encarregades d’engreixar diàriament les 
rodes d’aquest eix. Es tracta de Joaquim 
de Josep que, a part d’altres funcions, 
vetlla per mantenir al dia el cens 
municipal; la M. Pilar Fontàs que ara 
ocupa el càrrec de secretària accidental 
en funcions i participa en Juntes de 
Govern i Plens Municipals, i redacta les 
actes corresponents de les sessions; i la 
Sandra Arrondo, que s’ha fet càrrec, amb 
la responsabilitat que això representa, de 
conduir la gestió comptable, de facturació 
i d’atenció fiscal.

Brigada municipal
Sembla impossible que amb tan poca 
gent es pugui resoldre tanta feina. 
L’irrepetible Joan Simon i els seus tres 
mosqueters (Miquel Font, Miquel Toran i 
Òscar Camarasa) estan disponibles les 24 
hores del dia i estan sempre a l’aguait per 
atendre les incidències diàries provinents 
de l’alcaldia, les entitats del poble i els 
veïns.

Per això, tots ells són mereixedors 
d’un gest tan senzill com humà: el 
reconeixement públic!

Albert Plana, alcalde d’Amer
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Un ajuntament es relaciona de tres 
formes possibles amb els ciutadans, però 
sobretot, amb les empreses. La primera és 
el que es coneix com a funció de policia 
administrativa, per la que l’ajuntament 
regula i atorga els diferents tipus de 
llicència o permisos que regulen les 
diferents activitats empresarials; la segona 
és la prestació de serveis, principalment 
adreçada als ciutadans, però també per 
les empreses; i la tercera és la de client 
ja que en última instància, l’ajuntament 
ho és de moltes empreses en el marc del 
desenvolupament de les seves activitats.

Pel que fa a la primera, la de policia 
administrativa, és innegable que 
històricament s’ha criticat, per part de 
ciutadans i empreses, la lenta burocràcia 
de les administracions públiques en 
l’atorgament de llicències i permisos per 
poder realitzar determinades activitats. 
Massa burocràcia i massa papers. 
Però més enllà d’això, és innegable la 

necessitat de la funció  com a “policia” 
administrativa que té l’ajuntament, i les 
administracions públiques en general, en 
l’atorgament dels diferents tipus permisos 
i llicències. L’Ajuntament ha de garantir el 
compliment de la legislació vigent i vetllar 
per la protecció d’àmbits tan sensibles 
com l’urbanisme o el medi ambient.

Però a vegades, l’obsessió pel procediment 
ha fet perdre de vista massa sovint 
l’objectiu o resultat. Per això és molt 
important que totes les administracions 
millorin, s’actualitzin, en l’àmbit de 
les seves actuacions i deixin de ser un 
generador d’entrebancs a l’activitat 
econòmica privada, per limitar-se a actuar 
com a garant d’uns mínims de consens per 
evitar l’excés i l’abús. I per això s’ha de 
tenir clar que el procediment, la llicència, 
el permís són mitjans, mai fins en sí 
mateixos. 

Acords de ple: 
Amer es mou
En aquest nou espai, informarem dels principals 
acords als quals s’han arribat en els darrers Plens 
i Juntes de Govern de l’Ajuntament d’Amer, per 
tal de garantir la transparència que volem que 
tingui el nostre municipi

· L’Ajuntament ven d’uns terrenys a Arbusset a 
Hipra i amb els diners (180.00 euros) paga els 
vestidors del camp de futbol. 

· Primer tràmit per tirar endavant la millora 
dels carrers Plaça del Centre, carrer d’Avall, 
Pep Ventura i Paquito Moner. 

· S’aprova el projecte dels vestidors del camp 
de futbol. A tothom que hi trobi pegues, pot 
presentar al·legacions. Si s’aprova i les obres 
tiren endavant, l’Ajuntament deixarà de pagar 
uns 15.000 euros l’any (el lloguer dels actuals 
barracons). En el ple del mes de juny s’aproven 
les normes per adjudicar les obres. 

· Dues festes locals: seran divendres 27 de març 
(Divendres dels Dolors) i dilluns 25 de maig 
(Segona Pasqua).
 
· Es fa el darrer tràmit per iniciar les obres de la 
2ª fase de la rehabilitació del local Polivalent 
de l’Estació, que representa la construcció dels 
serveis i de la instal·lació de la climatització a 
tot el local.

· Aprovació de tres instruments urbanístics 
que han de permetre el desenvolupament del 
sector PP1, on es troba la seu central d’Hipra. 
Aquesta mesura permetrà el desenvolupament 
urbanístic d’aquest àmbit.

· Aprovació del darrer tràmit per part de 
l’Ajuntament per legalitzar els pisos “Baker”.

· Primera aprovació del nou Pla d’Ordenació 
Urbana Municipal (POUM)

· S’aproven les contribucions especials dels 
veïns del carrer de Santa Brígida

· Es tiren endavant millores a l’escola Gaspar 
de Queralt. L’objectiu és que en els propers 5 
anys es puguin fer totes les obres necessàries.

· L’Ajuntament cedeix la carretera entre Amer 
i Sant Martí Sacalm a la Diputació de Girona. 
Així, aquesta administració es farà càrrec de la 
seva rehabilitació i manteniment.

L’Ajuntament a prop: 
transparent, àgil i eficaç
L’AJUNTAMENT D’AMER ENCETA UNA NOVA MANERA DE RELACIONAR-SE AMB ELS CIUTADANS I LES EMPRESES: 
AMB TRANSPARÈNCIA, AGILITAT I EFICÀCIA. CAL QUE LA MUNICIPAL SIGUI UNA ADMINISTRACIÓ REGULADORA I 
VIGILANT, PERÒ AL MATEIX TEMPS, PRESTADORA DE SERVEIS, PROPERA I DE CONFIANÇA.

Serveis eficients 
i competitius
L’ajuntament també és un 
prestador de serveis com ara la 
recollida de residus, la neteja 
de la via pública, el servei 
d’enllumenat, etc., que són els 
tradicionalment anomenats 
serveis obligatoris. Però 
també presta molts serveis no 
obligatoris, com ara activitats 
esportives, lúdiques, culturals.... 
Tant uns serveis com els 
altres han de ser eficients i 
competitius. I per aconseguir-ho, 
l’ajuntament ha de fer inversions. 
En definitiva, l’ajuntament 
presta uns serveis a ciutadans i 
empreses, i és lògic que aquests 
li demanin, li exigeixin, el 
mateix nivell de competitivitat, 
eficiència i voluntat de satisfer 
els clients, que a ells els demana 
l’economia i el mercat actuals. 
Entra dins la més sana normalitat 
que els comerciants del municipi 
demanin uns carrers nets, ben 
il·luminats i una recollida de 
residus eficient.

El paper galdós que en 
aquests tres àmbits han fet 
tradicionalment els ajuntaments, 
i per extensió, els Consells, 
Diputació, Generalitat i Estat 
ha de portar a la reflexió i a la 
presa de decisions, i aquestes han 
d’anar en un sentit ben clar: “les 
administracions públiques ens 
hem de posar les piles”.  I això 
representa en poques paraules 
agilitzar i replantejar per 
simplificar,

Així doncs, cal un canvi de 
fons en l’actitud dels gestors 
públics, tècnics i funcionaris, 
cal convertir “l’administrat 
o l’usuari” en “el client” i cal 
començar a aplicar conceptes 
com ara “nivell de satisfacció del 
client” , “actitud col·laboradora 
i facilitadora” o “bona percepció 
qualitat/preu”.

Business friendly
A l’Ajuntament d’Amer ens ho 
prenem molt seriosament, no 
volem que es quedi en una simple 
declaració de voluntats que no 
es refermi amb els fets. Per això 
hem començat a caminar cap a 
l’ajuntament “business friendly” 
com va dir el President Mas. 
Portem més de 6 mesos amb 
una escrupolosa puntualitat 
en el pagament a proveïdors, 
especialment amb els d’Amer. 
També hem pres decisions en 
la millora de la prestació de 
serveis, de les recollides de 
residus, a la neteja dels carrers, 
passant per millores a l’Escola 
o en equipaments com l’Espai 
Polivalent, la consolidació de 
la Sala de Lectura, o els futurs 
vestidors del camp de futbol. 
Estem, però, especialment 
satisfets, tot i que el marge 
de millora encara sigui prou 
ampli, amb les millores i els 
assoliments en la tramitació dels 
diferents instruments urbanístics 
que permetran l’execució del 
pla d’expansió de l’empresa 
Laboratoris Hipra, en les 
diferents seus que té al municipi. 
A l’Ajuntament entenem que 
és fonamental, i evidentment 
dins l’absolut respecte per la 
legislació, que es prestin els 
serveis amb la màxima eficiència, 
es pagui puntualment i que es 
col·labori, es facilitin els tràmits 
i es doni el suport necessari a 
les empreses que estan invertint 
al municipi i que hi generen 
riquesa.
 

L’Ajuntament ha de 
garantir el compliment 
de la legislació vigent i 
vetllar per la protecció 
d’àmbits tan sensibles 
com l’urbanisme o el 
medi ambient.

Cal convertir 
“l’administrat o l’usuari” 
en “el client” i cal 
començar a aplicar 
conceptes com ara “nivell 
de satisfacció del client”, 
“actitud col·laboradora 
i facilitadora” o “bona 
percepció qualitat/preu”.



10 I 11

Les obres 
de la plaça 
de la Vila, 
molt avançades
UN COP ACABADES, PELS VOLTS DE SETEMBRE, 
L’ESPAI RECUPERARÀ TOT EL SEU ESPLENDOR

Les obres de la plaça de la Vila, que van 
començar el 31 de març passat, avancen a 
bon ritme. De fet, està previst que la part 
central pugui estar enllestida per poder 
ballar la tradicional Sardana de l’Alcalde, 
a la Festa Major d’Amer, que se celebra a 
mitjan agost.

Només quedarà pendent el terra de 
les sotavoltes, on s’està millorant 
el paviment amb la voluntat 
d’homogeneïtzar-lo amb la resta de la 
plaça. També s’està remodelant tot el 
sistema d’il·luminació que permetrà que 
la plaça llueixi tant de dia com de nit.

Un cop enllestides les obres, que 
permetran recuperar l’esplendor d’un 
dels racons més emblemàtics de la 
població i una de les places porxades 
més grans de Catalunya, l’espai anirà 
recuperant el seu ritme i tarannà 
habitual per tornar a convertir-se en un 
punt neuràlgic d’Amer. 

L’Ajuntament vol demanar els veïns una 
mica més de paciència i vol agrair també 
la seva comprensió per les molèsties que 
s’han pogut ocasionar.

Amer estrena 
voreres
A finals de juliol s’ha donat per 
acabat el pla d’arranjament de 
voreres del municipi, que es va 
iniciar passada la Setmana Santa. 
Amb l’arranjament de les voreres 
que es trobaven en mal estat, 
es millorarà la mobilitat de les 
persones i també l’aspecte general 
dels carrers del municipi.

El camí a Sant 
Martí Sacalm 
passa a la xarxa 
de la Diputació 
La Diputació de Girona va aprovar 
per unanimitat en el ple de 22 
de juliol els convenis amb els 
ajuntaments d’Amer i Susqueda 
per assumir la cessió del camí 
que uneix Amer amb Sant Martí 
Sacalm, de 8,2 km. Abans del canvi 
de propietat, la Diputació destinarà 
640.380 euros a la rehabilitació del 
ferm i dels elements tècnics (sega de 
marges, neteja i rehabilitació dels 
sistemes de drenatge, senyalització 
horitzontal i vertical, entre d’altres).

FUNCIONAMENT 
INTERN
GOVERNACIÓ

La regidoria de Cultura d’Amer va 
organitzar enguany, aprofitant la Diada 
de Sant Jordi, una setmana cultural amb 
un seguit d’actes que van tenir molt bona 
acceptació. L’objectiu és que aquesta 
proposta es consolidi els propers anys. 
Les activitats programades, totes elles 
relacionades amb els llibres i la lectura, 
estaven adreçades a petits i grans.

Les propostes van començar el 23 d’abril 
a la tarda, Diada de Sant Jordi, amb un 
espectacle infantil de titelles i un berenar a 
la Sala de Lectura d’Amer, que es va omplir 
de gom a gom. El dia 24, a la sala d’actes de 
Can Boles, el seu autor, l’escriptor gironí 
David Pagès, va presentar el llibre “A galop 
per la història de Catalunya”.

L’acte central de la setmana cultural es va 
celebrar el dia 26 a la Casal Parroquial, on 
hi havia la figura gegantina de Sant Jordi 
amb els escuts de Catalunya i Amer, obra 
dels amerencs Josep i Maria Puigdemont. 
El poeta, lingüista i Creu de Sant Jordi, 
Carles Duarte, va oferir una conferència 

sobre el present i futur de la llengua 
catalana. Va estar acompanyat per la 
música  de l’Agnès Cervià al piano i de Paul 
Stouthamer al violoncel, que també van 
interpretar “El Cant dels Ocells”. Diversos 
ciutadans van recitar poemes de Duart, 
Guimerà i Bori i Fontestà, que va ser molt 
ben acollit pel públic. 

La segona part va tenir com a 
protagonistes el cor de veus femenines 
Fructus Temporis d’Olot, que van tancar 
l’acte amb “Els Segadors”.

L’èxit de la setmana cultural ha esperonat 
els organitzadors, que esperen que aquesta 
mena d’actes es consolidin a Amer per 
Sant Jordi.

Una tanca per 
als pisos Baker 

A causa de l’allau de robatoris, furts 
i destrosses que ha patit els pisos 
de la carretera (els anomenats pisos 
Baker), s’ha instal·lat, a la part del 
darrere, una tanca de dos metres 
d’alçada. L’objectiu és dissuadir 
als possibles brètols d’entrar en 
aquesta edificació i robar material 
o, senzillament, fer-lo malbé.

Cal assenyalar que en el darrer 
ple d’Amer es va aprovar 
provisionalment la modificació 
urbanística de tres àrees d’actuació. 
Una d’aquestes àrees és la que 
afecta els pisos de Baker Gestión, 
i l’objectiu d’aquesta modificació, 
que ha d’aprovar la Comissió 
d’Urbanisme, és legalitzar-los per 
no haver-los d’enderrocar.

La Setmana cultural per Sant Jordi 
omple Amer de llibres i cultura
LA IDEA ÉS CONSOLIDAR AQUESTS ACTES I QUE ES CONVERTEIXIN EN UNA TRADICIÓ

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

OBRES
I SERVEIS



Festa Major d’Amer
Trobada d’hereus i Pubilles (1963-2013)
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Campanya per fomentar 
el reciclatge d’oli usat
LLENÇAR L’OLI DE CUINA PER LA PICA PROVOCA GREUS 
PROBLEMES MEDIAMBIENTALS

Aprovat el Pla 
de millores 
provisionals de 
l’escola Gaspart 
de Queralt
Durant les vacances de Setmana 
Santa es van tirar endavant diverses 
reformes a l’escola Gaspart de 
Queralt, que s’emmarquen dins el 
pla de millores provisionals aprovat 
per l’Àrea d’Ensenyament de 
l’Ajuntament d’Amer. Concretament 
es van sanejar i pintar el sostre i les 
parets de l’aula d’informàtica i del 
passadís del pis superior.
Aquest estiu, també aprofitant les 
vacances, s’han iniciat les obres 
d’arranjament integral dels lavabos 
de la primera planta i del magatzem 
de la cuina, ubicat a la part 
posterior del recinte escolar.
El Pla de millores provisionals, 
que té un pressupost de més de 
80.000 euros, contempla un seguit 
d’actuacions que s’han de dur 
a terme segons els criteris dels 
responsables de l’escola, els tècnics 
municipals i els representants de 
l’Ajuntament.

Millores al pavelló 
municipal
El mes d’abril passat es van 
dur a terme diverses obres de 
manteniment al pavelló municipal, 
entre les quuals destaca la neteja 
de les vidrieres de la part superior 
de la façana, realitzada per una 
empresa externa a causa de la 
dificultat per accedir-hi. 

També es va procedir a reformar 
la instal·lació de l’ACS (Aigua 
Calenta Sanitària), unes obres 
que permetran millorar el 
funcionament del sistema i a la 
vegada controlar i prevenir la 
creació de possibles focus de 
legionel·losi. Així, entre d’altres 
accions, s’han instal·lat diverses 
vàlvules mescladores i de retenció i 
una aixeta de mostreig al circuit de 
retorn per recollir mostres d’aigua.

Les obres dels 
vestidors del camp 
de futbol, a punt 
d’adjudicar-se
La 1a fase de les obres de 
construcció dels nous vestidors del 
camp de futbol es troben en fase de 
licitació. Un cop estudiades totes les 
ofertes, l’Ajuntament adjudicarà el 
projecte que, en aquesta fase, inclou 
la construcció de dos vestidors per 
als equips i un per als arbitres, una 
infermeria i una sala de reunions. 
També es faran arribar els serveis 
d’abastament d’aigua, sanejament i 
energia elèctrica. Està previst que 
les obres puguin començar aquest 
estiu.
Així, l’Ajuntament deixarà de pagar 
el lloguer dels barracons actuals, 
amb un cost mensual de 1.500 
euros.

Més de 2.000 
persones 
participen a la 
Trailwalker 2014
El 26 i 27 d’abril es va celebrar una 
nova edició de l’Oxfam Trailwalker 
Girona, en la qual van participar 
2.040 caminadors de 340 equips 
que van haver de recórrer els 
100 km que separen Olot de Sant 
Feliu de Guíxols per la Via Verda. 
Els participants va passar un any 
més per Amer, que es va tornar a 
convertir en un punt de control i 
d’avituallament.
Aquesta cursa és un esdeveniment 
esportiu i solidari a la vegada, ja 
que l’objectiu es recaptar diners 
per a projectes de cooperació per a 
l’organització Intermo-Oxfam.

Es redueix
la població
de coloms
L’Àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament d’Amer va iniciar a 
finals de l’any passat una campanya 
de control de coloms per reduir-ne 
el nombre d’exemplars que hi ha al 
municipi. La proliferació d’aquestes 
aus causen moltes molèsties, 
derivades sobretot de l’acumulació 
d’excrement, i poden ser potencials 
transmissores de malalties.
Després d’un treball de camp per 
localitzar-ne els principals focus, 
es va decidir muntar una gàbia a 
la terrassa de l’Ajuntament, que ha 
permès capturar fins a finals de 
juny gairebé dos-cents exemplars i 
reduir-ne dràsticament la població.

MEDI AMBIENT ENSENYAMENT

La deixalleria mòbil d’Amer va repartir 
el 26 de juliol passat un recipient 
adaptat a la recollida d’oli usat de 
cuina, amb l’objectiu de fomentar el seu 
reciclatge i que es pugui transportar 
d’una manera còmoda i neta. Aquesta 
acció s’emmarca dins d’una campanya 
impulsada pel Consell Comarcal i 
l’empresa Nora. 

Amb el lema “Molt millor que llençar-
lo a l’aigüera... és trobar-lo de nou a la 
sabonera”, s’intenta que la ciutadania 
prengui consciència sobre el mal 
hàbit de llençar l’oli per la pica, fet 
que provoca problemes d’higiene. 
A més, si es barreja amb elements 
sòlids tapona desaigües i clavegueres, 
atrau els insectes, serveix d’aliment 
als rosegadors i fa que n’augmenti 
el nombre. Si aquest oli arriba a 
un curs d’aigua, provoca una greu 
contaminació, ja que funciona com un 
adob orgànic, que fa que proliferin les 
plantes aquàtiques, que consumeixen 
l’oxigen de l’aigua. A les depuradores 

també crea problemes, ja que dificulta, 
retarda i encareix el procés, perquè 
forma una pel·lícula superficial 
impermeable que impedeix que 
passi l’oxigen i provoca l’asfíxia dels 
microorganismes que intervenen en la 
depuració.

Cal destacar, en canvi, que un cop 
reciclat, l’oli de cuina serveix per 
fabricar sabons, cremes, detergents, 
espelmes, pintures, vernissos, pinsos 
i combustible, entre d’altres.

Joan Pujol
Regidor d’Esports, Medi Ambient
i Ensenyament

ESPORTS
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Oberta la matriculació 
per a les Aules Musicals de la Selva
LES MATRICULACIONS COMENÇARAN EL PROPER 25 D’AGOST I ACABARAN L’11 DE SETEMBRE.

L’Ajuntament 
d’Amer, 
al costat de 
l’ensenyament
EL CONSISTORI ATORGA BEQUES 
PER A LLIBRES 
I MATERIAL ESCOLAR

L’Ajuntament d’Amer està al costat de l’ensenyament, 
dels joves i de les famílies que passes dificultats. 
Així doncs, ha creat un seguit de beques per donar 
un cop de mà a les escoles i a les famílies que més ho 
necessiten. Un dels principals ajuts és per a material 
escolar i s’atorga als joves que cursen ESO. Per accedir 
a aquestes beques, cal demanar-ho als Serveis Socials 
de l’Ajuntament, que en facilitarà les bases.

L’Ajuntament també dóna ajuts a l’AMPA de l’escola 
Gaspar de Queralt, que posteriorment, els gestiona en-
tre les seves famílies i els destinen a llibres i material 
escolar. En total, l’aportació és de 1.000 euros.

I finalment, una de les ajudes que també concedeix 
l’Ajuntament és per a la participació en el Casal d’Es-
tiu. En aquest cas, les beques van a parar directament 
a les famílies que ho necessiten.

Un curs més, les Aules Musicals de la Selva 
es posen en funcionament. A Amer, les 
classes es realitzen a l’escola Gaspar de 
Queralt. El període matriculació s’obrirà el 
proper 25 d’agost i s’allargarà fins a l’11 de 
setembre. Aquesta proposta d’aprenentatge 
musical està impulsada per l’Ajuntament 
d’Amer i el Consell Comarcal de la Selva. 
Amb aquests cursos, es vol apostar per 
difondre els estudis musicals al municipi.

Les Aules Musicals ofereixen tres àmbits 
d’aprenentatge, dins el nivell elemental: 
sensibilització, aprenentatge bàsic i 
aprenentatge avançat. Cadascun d’aquests 
blocs es divideix en cursos que van des 
de la sensibilització fins a quart curs de 
llenguatge musical i de preparatori fins 
a quart curs d’instrument. A més, les 

Aules també ofereixen cant coral i conjunt 
instrumental.

Per tots aquells que s’hagin matriculat a les 
Aules, el proper dia 2 de setembre a les 7 de 

la tarda s’oferirà una reunió informativa. 
Per a més informació, podeu trucar a 
www.amls.cat o bé contactar amb 
amls@amls.cat o el 972 213 162.

Amer inaugurarà 
l’11 de setembre 
el monòlit del 
Tricentenari

Amb motiu de la celebració dels 
actes de l’11 de Setembre, Diada 
Nacional de Catalunya, l’Ajuntament 
d’Amer té previst inaugurar un 
monòlit per commemorar el 
Tricentenari, 300 anys dels fets de 
1714. L’objecte que ha de recordar 
aquesta data tan assenyalada es 
trobarà a la carretera, en el petit 
jardinet davant de la noguera.

Els actes de l’11 de Setembre a Amer 
començaran a les 10 del vespre del 
dia 10, amb una cantada d’havaneres 
a la plaça de la Vila amb el grup 
Voramar. Seguidament tindrà lloc 
el parlament de les autoritats i 
seguidament, el rom cremat.

L’endemà es procedirà a la 
inauguració del monòlit esmentat i 
posteriorment s’interpretarà el Cant 
dels Segadors.

Curs d’auxiliar de 
magatzem per a 
joves aturats entre 
16 i 24 anys amb 
formació bàsica

El Consorci Ter-Brugent i l’Oficina 
Jove del Consell Comarcal de la 
Selva han impulsat un curs a Anglès 
per a joves aturats d’entre 16 i 24 
anys amb formació bàsica, amb 
l’objectiu de formar-los perquè 
trobin feina. La preinscripció està 
oberta fins a finals d’agost i les 
entrevistes de selecció es faran el 17 
de setembre.
El curs, de 120 hores, inclou les 
àrees de manipulació d’aliments i 
transpalet. Posteriorment, el joves 
podran realitzar pràctiques no 
laborals a les empreses.
El curs està organitzat per la 
Direcció General de Joventut de 
la Generalitat de Catalunya, la 
Fundació Oscobe i l’Oficina Jove del 
Consell Comarcal de la Selva, amb el 
suport del Consorci Ter-Brugent.

Amer va acollir la 38a 
edició de la Pasqua 
Jove

EL LEMA D’ENGUANY 
ERA “QUEDA’T 
AMB NOSALTRES”

La Delegació Episcopal de Pastoral 
amb Joves de la diòcesi de Girona 
va organitzar, el 19 d’abril passat 
conjuntament a La Cellera i a Amer, 
la 38a edició de la Pasqua Jove. 
El lema d’enguany era “Queda’t 
amb nosaltres”. En total, hi van 
participar més de 400 persones. 
L’objectiu era reunir joves catòlics 
i reflexionar sobre diversos 
aspectes, per tal de connectar amb 
aquest sector de població. Amer 
va estar molt satisfeta de poder 
acollir un esdeveniment d’aquestes 
característiques. 

L’Homenatge a la Vellesa se celebrarà 
el 28 de setembre

El tradicional Homenatge a la Vellesa, que se celebra cada any a Amer, 
es realitzarà el proper 28 de setembre, dia de Sant Miquel. Aquesta festa 
sempre s’havia celebrat per les Festes de Roser (el maig), però veient que 
coincidia amb molts actes, l’any passat ja es va traslladar a setembre, i va 
ser tot un èxit.

Enguany es tornarà a 
repetir l’experiència, per 
tal que els avis i les àvies  
puguin tenir un dia només 
dedicat a ells. El matí es 
farà una missa solemne a 
l’església de Santa Maria 
d’Amer, un espectacle 
al Casal Parroquial i, 
tot seguit, un dinar de 
germanor amb ball al final.

Amer contra el càncer

La plaça Sant Miquel d’Amer va acollir, el 19 de juliol passat, el sopar 
solidari organitzat per l’Associació contra el Càncer Amer. Més de 
150 persones es van reunir per gaudir dels plats cuinats per Can 
Cabrevia i servits per un 
bon grapat de voluntaris. 
Tot seguit, dues corals 
van oferir un recital de 
cançons catalanes i es van 
sortejar un bon grapat 
d’obsequis per recollir 
fons per lluitar contra 
aquesta malaltia. La 
jornada va acabar amb 
un ball fins ben entrada 
la nit.

Curs a Amer per trobar feina

Des de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amer i a través de 
la Creu Roja, s’ha posat en marxa a Amer un curs adreçat a persones 
aturades. L’objectiu és que aprenguin totes les eines que tenen al seu 
abast per trobar feina i, sobretot, els recursos en línia. A aquest curs, que 
ha començat el mes de juliol i s’allargarà fins al setembre, hi participen 
un total de 15 persones.

Nous horaris dels serveis socials

Els Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amer, que ara estan ubicats a la 
2a planta de la Llar d’Avis a la plaça Sant Miquel, també estrenen nous 
horaris: la treballadora social atendrà els usuaris els divendres, de 9 a 14 
h, mentre que l’educador ho farà els dilluns, també de 9 a 14 h. En tots 
dos casos cal demanar una cita prèvia al telèfon de l’Ajuntament d’Amer: 
972 431 112.

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

BENESTAR
SOCIAL

Rosa Duran i Villagrasa
Regidora de Salut, Benestar Social
i Gent Gran. 2a Tinent d'alcalde
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CiU
Temps de reptes per a Amer i per al país
Tenim el repte de millorar el funcionament 
municipal, i la gent de Convergència l’hem 
afrontat. Els darrers nou mesos han estat 
crucials a l’Ajuntament d’Amer. Els regidors 
de Convergència han entomat el repte de 
redreçar el funcionament de l’Ajuntament, 
d’afrontar vells problemes que semblaven 
irresolubles, de normalitzar una vida 
municipal que semblava impossible, de 
prendre decisions que s’haurien d’haver pres 
molt abans i, sobretot, d’assumir la demanda 
dels amerencs de fer que l’Ajuntament 
deixés de ser només una font de conflictes i 
entrebancs i es convertís en una organització 
capaç de resoldre problemes, de col·laborar 
en la creació de riquesa i de millorar al 
capdavall la qualitat de vida del amerencs.
I a CiU ens prenem molt seriosament 
aquest repte de millorar la qualitat de vida 
de la gent del poble: que les instal·lacions 
esportives estiguin en bones condicions i 
siguin les que mereixen els amerencs; i que 
l’escola estigui en les condicions que mereix 
la mainada d’Amer; que la nostra Plaça de 
la Vila sigui motiu d’orgull, que els carrers 
estiguin nets; les voreres en condicions, que 
es millorin els espais de l’Ajuntament per 
atendre millor a la gent; que es consolidi la 
Sala de Lectura o que tinguem un espai com 
el Local Polivalent a disposició... Tot això és 
afrontar el repte de millorar la qualitat de 
vida de la gent d’Amer. I sobretot, facilitant, 
col·laborant i resolent el problemes per a què 
puguin haver-hi les inversions del sector 
privat en la creació de riquesa al poble, que és 
la millor garantia de qualitat de vida i futur 
d’Amer.
Uns reptes que, en temps de crisi com els 
actuals, són especialment difícils d’afrontar 
però que, amb tenacitat, determinació i 
ganes de treballar per al poble, els tiraren 
endavant. I això ho tenim molt clar a la 
secció local de CiU d’Amer. Sabem que 
hem de posar-hi moltes ganes i esforç i 
exercir el lideratge que ens demana la 
gent precisament per assumir tots aquests 
reptes. I, sobretot, que cal escoltar la gent, 
els problemes dels amerencs, perquè es el 
primer pas per buscar les solucions.
Ara es també un temps de reptes per a 
Catalunya. Uns temps per decidir allò que 
volem ser com a país, de poder exercir els 
nostres drets i, especialment, de poder 
decidir, pal de paller del sistema democràtic, 
al qual com a país tenim el repte de no 
renunciar-hi de cap manera.
Pel que fa a l’equip de govern, l’Albert Plana 
està complint amb dedicació i responsabilitat 
el compromís d’arribar fins a la propera 
legislatura com a alcalde, càrrec que fou 
refrendat pel Ple Municipal el 6 de febrer 
de 2013. Així, no es presentarà com a cap de 
llista a les properes eleccions municipals i, 
en el seu lloc, un cop consensuat amb l’equip 
de govern i en posterior reunió de militants, 
ja ha estat proposada alcaldable per la 
llista de CiU de 2015 la sra. M. Rosa Vila. 
Afortunadament a Amer tenim gent que 
assumeix reptes.
S’ha fet molt, s’està fent molt... però queda 
molt per fer.

Convergència i Unió d’Amer

ERC
Activitats del Grup Municipal 
d’Esquerra d’Amer – Secció Local 
d’Esquerra d’Amer 

Les darreres eleccions al Parlament 
europeu a Catalunya varen aconseguir 
uns resultats majoritaris de les 
formacions sobiranistes i van col·locar a 
ERC com el partit més votat. Aquest fet 
(ERC com a partit més votat) no es veia a 
Amer des de feia moltes dècades i això ens 
omple d’alegria i esperança.
Amb aquests vots hem donat suport 
als nous eurodiputats de la formació 
ERC-NECat-Catalunya Sí, entre els 
quals hi ha en Josep Maria Terricabras 
i l’Ernest Maragall, que ens representen 
digníssimament a Brussel·les. 
En Josep Maria Terricabras és un vell 
conegut d’Amer, on ha fet xerrades, ha 
estat convidat a l’acte de l’11 de setembre 
de Santa Brígida i va ser el convidat 
d’honor de la nostra Sardana de l’Alcalde 
de l’any 2007. Poder-lo escoltar aquí o a 
Brussel·les és un goig i una sort.
Des de la Secció Local d’Amer d’ERC, 
volem agrair la destacada participació 
dels votants de la Vila d’Amer en 
aquestes eleccions en aquest moment 
tan significatiu per al nostre país, tant 
per l’elevada participació com pel suport 
majoritari a la nostra coalició.
Estem segurs que els nostres 
representants europeus sabran defensar 
com cal la voluntat del nostre poble.

Per celebrar aquests resultats i per a 
trobar-nos entre amics, vàrem organitzar 
un dinar popular el passat 29 de juny, 
que va servir també per «inaugurar» 
la sala gran del Local Polivalent de 
l’estació. Aquest és un projecte que es 
va començar amb ERC i CA d’Amer, que 
dúiem al nostre programa electoral de les 
municipals del 2011 i que estem contents 
de veure’l fet realitat. A la trobada ens 
vàrem aplegar unes cinquanta persones  
amb la presència dels quatre regidors 
d’Esquerra d’Amer, militants, familiars i 
amics, i que fèiem la fila que apareix a la 
foto. Una pedregada final va ser com una 
al·legoria de l’energia allà acumulada i 
que desitgem que serveixi per construir 
un Amer millor. 
Us emplacem des d’ara a sumar-vos a les 
celebracions del tricentenari del 1714 i 
especialment als actes de l’ANC i de l’11 
de setembre. Aquest any també serem a 
Santa Brígida i a on calgui.

Amer - Esquerra 

Regidor no-adscrit 
Des de l’últim butlletí han passat moltes 
coses en l’àmbit de la política municipal a 
Amer.
Als plens celebrats aquests mesos hem 
debatut temes tan importants com el 
pressupost municipal, el desenvolupament 
del sector on té la seva activitat Hipra, 
l’expedient disciplinari a la secretària, la 
cessió avançada d’un gran equipament 
municipal…
Tots ells, temes de futur per al municipi i 
claus per al seu desenvolupament. 
Però la importància dels temes tractats 
no es correspon amb un treball conjunt 
dels onze regidors ni amb la participació 
ciutadana que caldria esperar.
De totes dues mancances n’assumeixo la 
part que em pertoca: 
· El treball conjunt dels regidors hauria 
de ser un objectiu en sí mateix, com a 
garantia que les coses que s’aproven al ple 
tindran una continuïtat més enllà de grups 
i eleccions.
· El fet que els vilatans no sentin els plens 
com una oportunitat per participar dels 
temes que ens afecten a tots com a poble, 
és per reflexionar-hi. Representants i 
representats haurien de mantenir un 
diàleg i una comunicació més fluida si el 
que pretenem és treballar per al conjunt 
d’Amer.
Malgrat això també hem tingut mostres de 
com podríem fer un ajuntament millor.
El govern proposa i porta a votació allò que 
vol aprovar. 
L’oposició té un mecanisme per introduir 
propostes al ple per ser debatudes i 
aprovades: les mocions.
En el ple ordinari del març vaig presentar 
tres mocions:
1. Foment de la transparència municipal
2. Destinar l’import de l’estalvi del servei 
de recaptació a ajudes socials d’urgència.
3. Que sigui el ple qui aprovi la 
contractació de personal eventual i 
d’assessorament.
Normalment les mocions es presenten, es 
debaten al ple i es voten. Si s’aproven o no, 
sembla que no ha importat mai gaire als 
regidors ja que no hi sol haver un diàleg 
previ per saber si l’equip de govern està 
d’acord amb les mocions o en quins punts 
estarien disposats a cedir uns i altres. En 
definitiva, parlar i negociar.
En aquest ple vam poder fer-ho. Vam 
seure, vam parlar i vam negociar. Tant jo 
com a regidor no adscrit com l’equip de 
govern vam cedir en alguns punts, però 
vam trobar un acord que permetia aprovar 
les mocions.
I això no priva que després pugui seguir 
discutint, criticant i denunciant tot allò 
que crec que no es fa bé des de l’equip 
de govern. És a dir, el diàleg no és 
incompatible amb la crítica i amb la feina 
de l’oposició.
Vull destacar aquest fet perquè em sembla 
rellevant: si volem, podem treballar 
diferent. Podem fer un ajuntament 
diferent, amb oposició i govern però amb 
diàleg i esforç comú.
Només ens fa falta creure que és possible.

Moisès Garcia Milans

JOVENTUT
I FESTES

Amer es prepara per a la Festa Major
DEL 9 AL 17 D’AGOST, LA VILA VIURÀ UNA SETMANA PLENA D’ACTIVITATS PER A TOTS ELS PÚBLIC

Amer es vesteix de gala per celebrar la seva 
Festa Major, més d’una setmana en la qual 
s’han organitzat un seguit d’activitats per 
a petits i grans. La celebració arrencarà 
dissabte 9 d’agost amb una gran festa 
infantil amb escuma de colors i berenar 
a l’Estació. El 14 d’agost tindrà lloc la X 
Bicicletada Popular, una cercavila, l’elecció 
de la Pubilla i l’Hereu 2014, el Sopar Jove, 
el Correfoc i la I Nit de Festa. Divendres 15 
d’agost s’iniciarà amb una missa en honor 
a Santa Maria, patrona d’Amer. Tot seguit 
es farà una cercavila amb els gegants i 
grallers del nostre municipi, ballada de 
sardanes, un concert cantat i una ball 
popular amb La Selvatana. A la nit actuarà 
el Grup Hotel Cochambre i Pinet’s Sound. 
L’endemà, 16 d’agost, també serà una 

jornada molt especial amb la tradicional 
ballada de la Sardana de l’Alcalde, un 
esdeveniment únic a tot Catalunya i que cal 
promoure conservar. Aquest és un només 
un petit tastet, però vilatans i visitants 

podran trobar moltes altres propostes. 
Només cal consultar el programa que ha 
editat l’Ajuntament d’Amer. Visca la Festa!

Una Sardana ben 
nostra

La Sardana de l’Alcalde d’Amer és 
una tradició que se celebra a Amer 
cada 16 d’agost, durant la Festa 
Major. A part d’esdevenir un senyal 
d’identitat del municipi, aquesta 
dansa convida a la participació, 
a la unió de tots els vilatans i 
vilatanes, més enllà d’ideologies i de 
polítiques. És la unió de sentiments i 
sensibilitats!
Enguany, estarà presidida per en 
Carles de Can Crous, l’Il·lm. Sr. 
Carles Puigdemont i Casamajó, 
alcalde de Girona i fill d‘Amer.
Des d’aquí, volem animar tothom 
a participar-hi i fer que la nostra 
Sardana de l’Alcalde tingui la força 
que es mereix!

Un impuls el Museu 
Etnològic 

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament 
d’Amer pretén impulsar el 
Museu Etnològic com un espai 
d’exposicions permanent i ja ha 
programat diverses activitats. Del 
10 al 20 d’agost es podrà visitar 
“Mirades i veus del català”. Es 
tracta d’un projecte conjunt de 
la Plataforma per la Llengua, el 
Centre de Normalització Lingüística 
de Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona, que pretén donar a 
conèixer la diversitat de parlants 
en llengua catalana que viuen a 
Catalunya i, alhora, potenciar les 
riqueses que altres llengües aporten 
al català.
Del 7 al 14 de setembre, la 
protagonista serà l’amerenca Núria 
Moiset Baus, que exposarà una 
vintena de les seves obres. 

Des de l’Ajuntament es vol fer una 
crida a tots els vilatans i vilatanes 
que tinguin material per exposar i 
animar-los a posar-se en contacte 
amb l’alcaldia. Entre tots, farem 
un museu per a tots els amerencs i 
amerenques.

La Festa del Roser, 
una tradició molt 
viva

Amer va celebrar, el primer cap 
de setmana de maig, la tradicional 
Festa del Roser, que enguany va 
coincidir amb el 10è aniversari de 
la xaranga Damm-er. Dissabte a la 
tarda va tenir lloc la Dammerfest 
i, a la nit, el concert dels Catarres i 
Dj Pinet’s Sound, organitzat per la 
Comissió de Festes. Diumenge es 
va fer una trobada i una cercavila 
de colles geganteres, que va cloure 
amb una audició i una ballada de 
sardanes a la plaça de la Vila.

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



LA VEU 
DE LES ENTITATS

Quan el futbol va més enllà de l’esport (II) 
Per Setmana Santa, un grup de nois i 
noies en representació de l’Escola de 
Futbol Ter-Brugent ens vam desplaçar a 
França, al departament du Lot, en concret 
a la Communauté de Communes Ségala-
Limargue, formada per les poblacions de 
Leyme, Lacapelle Marival i Aynac, que ens 
van acollir.

L’estada va ser molt profitosa i hi va haver 
temps per a tot. Entre d’altres activitats es 
va fer un partit de futbol amb els amfitrions, 
es va anar a visitar Rocamadour, també 
vam gaudir de l’elaboració i degustació del 
formatge de cabra i ens vam endinsar en 
unes interessants mines de carbó; tot, amb 
l’acompanyament dels nois i de les famílies 
que ens acollien.  

Una vegada més, l’experiència va ser molt 
enriquidora i no dubtem en repetir-la. 

S’està estudiant la possibilitat d’un 
intercanvi entre els equips d’Amer, les Planes 
d’Hostoles i Sant Feliu de Pallerols amb els 
de Leyme, LaCapelle i Aynac.

Escola de Futbol Ter Brugent

20 I 21

Associació Musical 
Amerenca (AMA)
Hem estrenat la temporada amb la 
nova direcció de l’orquestra, a càrrec 
de Goyo Marcano, que ja tocava la 
trompa amb nosaltres. A primers d’estiu 
hem fet dos concerts. El primer ha 
estat la tradicional celebració del Dia 
Internacional de la Música, juntament 
amb el Cor parroquial d’Amer, que va 
tenir lloc el dia 21 de juny al vespre 
als jardins de Pau Casals d’Amer. El 
repertori va ser molt variat: des d’obres 
clàssiques fins a peces de l’actualitat.

El segon va ser a Sant Feliu de 
Pallerols el dia 28 de juny, convidats 
per l’ajuntament i per inaugurar la 
temporada d’estiu dels “Divendres 
Musicals”. Aquesta ha estat la primera 
vegada que actuàvem fora d’Amer. El 
concert va ser tot un èxit i ja ens han 
demanat per fer un concert per a la 
celebració del dia de Santa Cecília el mes 
de novembre.

Club de Bàsquet 
Amer
Benvolguts amerencs i amerenques,
aquesta temporada, el club de bàsquet 
Amer us vol oferir la gran possibilitat 
de gaudir d’un esport molt apreciat per 
nosaltres.

La temporada passada només teníem 
dos equips: les cadets i l’escoleta. 
Tanmateix, aquest any us podrem oferir 
un equip júnior i un sènior femení. A 
més, també estem intentant crear un 
equip infantil. Volem animar-vos a tots 
i totes a col·laborar i d’aquesta manera 
aconseguir que no desaparegui aquest 
esport que tant ens agrada.

A més, estem en procés de creació del 
futur himne, perquè tothom que vingui a 
veure’ns pugui animar i així, entre tots, 
crear una bona afició.

Aquest any tornarem a organitzar 
el torneig 3x3 de Nadal, ja que la 
participació i col·laboració va ser molt 
bona i esperem que aquest cop encara 
sigui millor. Per tant, us animem a 
participar!

Us esperem a tots i totes a la pista, i a 
veure si aquesta temporada aconseguim 
fer un triple entre tots.

C.B. Amer

Celebració de la 
diada de Sant Jordi 
a l’escola Gaspar 
de Queralt 
Durant la diada de Sant Jordi d’enguany, 
vam celebrar el II Certamen Literari i 
Mostra de Cançó Catalana de la nostra 
escola.

Per celebrar la diada com cal en un 
acte festiu, en Patufet i les cols van fer 
la seva dansa. Però això no és tot! Vam 
poder completar allò que vam estrenar 
el curs anterior: LA FARÀNDULA DE 
L’ESCOLA GASPAR DE QUERALT. 

Tot va començar amb en Patufet, 
personatge que dóna nom a la nostra 
Biblioteca, i amb les cols, que cada curs 
són els alumnes de P5. Per completar el 
conte ens quedava el Bou, que ha estat 
possible gràcies a la donació que ens ha 
fet en Tunet, a la feina de cosir que ha fet 
la Sra. Nieto i a la il·lusió que hi ha posat 
en David Madeu, el fuster, a més a més 
de la feina i l’esforç que hi hem dedicat 
els mestres i PAS.

Així doncs, ja teníem el Bou i el conte 
completat, però tot bon conte es mereix 
una bona banda sonora i ara ja en tenim 
una composta per en Josep Laredo i 
enregistrada per la Cobla La Principal 
d’Olot.

La celebració de Sant Jordi va quedar 
molt lluïda amb tota aquesta Faràndula i 
tothom va gaudir de la diada!

Colla Gegantera 
d’Amer
Fa uns mesos, la Colla Gegantera 
d’Amer i el regidor de Festes del nostre 
Ajuntament vam anar a presentar 
la nostra candidatura per ser Vila 
Gegantera de les Comarques Gironines 
2015.

Se’ns va atorgar per majoria absoluta que 
Amer sigui la XXII Vila Gegantera de 
les Comarques Gironines. A la colla ens 
fa molta il·lusió poder donar a conèixer 
la nostra vila, els nostres gegants (en 
Climent i la Brígida) i que tots els seus 
vilatans i vilatanes hi participin i en 
gaudeixin.

Per tal que la Vila Gegantera tingui èxit,  
ens caldrà la col·laboració de la gent. 
Així doncs, aprofitem la revista per fer 
esment de l’acte que farem el maig del 
2015.

Més endavant , us anirem informant.
FAL·LERA GEGANTERA! 

A Amer som una Vila de Gegants 
des de 1880



LA VEU 
DE LES ENTITATS

L’Amer C.F., un club actiu i en creixement 

Un cop finalitzada l’actual temporada 
esportiva, fem un balanç molt positiu tant 
en l’àmbit social com esportiu. Aquest 
any hem tingut sis equips de futbol base, 
formats per nens i nenes de 3 a 14 anys, un 
equip sènior femení i un de sènior masculí. 
Un total de vuit equips que han omplert 
cada setmana, durant els entrenaments 
i sobretot els partits, el nostre camp 
municipal de pares, mares, familiars, 
socis, aficionats, jugadors, jugadores del 
nostre poble i de municipis veïns per 
gaudir intensament d’aquest esport i 
animar els nostres jugadors/es.

Diem que som un club actiu, ja que mai 
no deixem de fer coses per dinamitzar-
lo. A finals d’agost ja comencem amb 
la pretemporada; a finals de setembre i 
principis d’octubre comencen totes les 
lligues; per Setmana Santa organitzem 
un Campus de tecnificació i, a mitjans de 
maig, quan finalitzen les competicions 
oficials, organitzem tornejos de futbol 
base cada cap de setmana fins a mitjans 
de juny, que fem la festa de cloenda de 

la temporada amb dinar inclòs per a tots 
els nostres equips. I com que encara ens 
quedem amb ganes de més futbol, a l’estiu 
organitzem un torneig de futbol  7, de 
joves i de veterans, que dura tot el mes de 
juliol. Així doncs, ja veieu que a Amer hi ha 
futbol durant tot l’any!

Els objectius que ens marquem de cares 
a la propera temporada 14-15 són molt 
optimistes, ja que tindrem un equip més 
de futbol base i també volem incentivar els 
nens de 3 anys que tinguin l’oportunitat 
d’iniciar-se en aquest esport amb una 
activitat extraescolar que es farà un 
cop per setmana i tindrà el nom de 
Preescoleta.

Pel que fa al futbol amateur, a la Junta 
estem molt orgullosos del nostre equip 
femení i, és per això, que farem tot 
el possible perquè puguin continuar 
endavant i millorar any rere any. També 
tenim com a objectiu a curt termini poder 
fer un equip de futbol base cadet-juvenil 
femení.

Pel que fa al primer equip, que aquest 
proper any jugarà a 4a Catalana, hem 
treballat de valent per fer tornar “a casa” 
jugadors de molt bon nivell futbolístic 
i grans persones, que estaven jugant 
en altres clubs, perquè ens ajudin a 
aconseguir el nostre objectiu: tornar 
a posar l’Amer C.F. a la categoria 
que li pertoca! I creiem que junts ho 
aconseguirem...  Per això, demanem a tots 
els socis i aficionats que vinguin a donar-
nos suport tots els partits!
Si algú es vol apuntar al nostre Club, 
només cal que truqui al 648 129 288 o enviï 
un correu a clubfutbolamer@gmail.com i 
li donarem tota la informació necessària.

Ah, i que ningú no es pensi que la nostra 
història acaba aquí: ens queda molta 
corda!!!

Bon estiu a tothom i fins aviat!

Junta directiva Amer, C.F.

HISTÒRIES 
D’AMER
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El forn de pa Clermont (Can Toni)
Josep Puigdemont, historiador

Fa pocs dies, a mitjan juliol, la Carme 
Clermont comunicava als seus clients 
que després de cent anys i escaig i de 
tres generacions de flequers Clermont, a 
Can Toni, com normalment en deien, es 
tancava.
Han estat tres generacions que han 
fet el pa de la mateixa manera, amb el 
mateix forn (de llenya), amb els mateixos 
ingredients i el mateix art: els de l’Antoni 
Clermont.
Els orígens dels Clermont els trobem a 
França. Un fill del matrimoni, en Pierre 
Clermont i la seva muller Anne Verdier, 
que vivien a Cayrat, un petit poble de 
la parròquia de Bars, bisbat de Rodez, 
al departament d’Occitània, que era 
serrador d’ofici i, per circumstàncies 
que desconeixem, es va traslladar a 
Amer, a la plaça de Pietat, on muntà una 
serradora de fusta que subministrava a 
fusters, carreters i altres consumidors.
Aquest noi es deia Antoni Clermont 
Verdier, nascut a França l’any 1804 i 
que el 1840, amb 36 anys, es casa amb 
una catalana de Santa Maria de Corcó, 
al Cabreres, dotze anys més petita 
que l’Antoni i viuda d’un tal Jaume 
Puigderrajols de Pruit, amb qui va 
tenir una filla, Josefa. La noia és dèia 
Raimunda Cuní Monteys, nascuda el 
1816.
El matrimoni Clermont-Cuní va tenir 
sis fills i amb la dèria de tenir un hereu 
Pere, repeteixen aquest nom tres 
vegades: per ordre cronològic: Pere 1 
(*1841 +1843), Rosa (*1844 +1880), Pere 
2 (*1846 +1848), Pere 3 (*1849), Isabel 
(*1852) i Joan (*1855).
 La nissaga, doncs, continua amb en Pere 
Clermont Cuní, nat a Amer el 1849, que 
segueix fent de serrador.
En Pere, el 1874 i amb 25 anys, es casa 
amb la Josefa Simon Xifra, nascuda el 
1851, filla de Sant Julià del Llor i dos 
anys més jove que en Pere. D’aquest 
matrimoni, que va tenir set fills, naixerà 
el fundador de la fleca Clermont, que 
més tard serà “Can Toni”. L’hereu, 
en Pere Clermont Simón, continuarà 
amb la serradora i serà l’origen d’una 
altre nissaga Clermont que encara avui 
continua amb en Pere Clermont Panosa i 
descendents.
Els set fills foren per ordre cronològic: 
Joan (1875), Pere (1878), Martí (1881), 

Carme (1883), Antoni (1885), Josep (1888) 
i la Concepció (1891).
L’Antoni Clermont Simon, nascut el 
28 d’agost de 1885 a Amer, quan arriba 
als 21 anys es troba que Espanya està 
immersa en una sèrie de greus embolics 
a les colònies del Marroc. El 1906 és 
destinat a fer el servei militar a l’Àfrica 
i torna el 1908, just abans dels fets de 
Melilla i de la posterior Guerra del Rif 
de terribles conseqüències. Aquests fets 
de Melilla de 1909 provocaren la sagnant 
Setmana Tràgica a Barcelona i aldarulls 
a altres ciutats a la resta del país.
L’Antoni fou destinat a Intendència i allí 
va aprendre l’ofici de flequer. A l’Àfrica 
es trobà amb el Dr. Joan Colomer, dos 
anys més jove que ell, que fou destinat a 
Sanitat.

Tornant de la mili, l’Antonio es proposa 
muntar una fleca i compra la casa del 
carrer Sant Miquel que n’era propietari 
el Sr. Emili Riera (en Xec). El 28 d’abril 
de 1910 es casa amb la Caterina Roura 
Iglésies, nascuda el 29 de desembre de 
1887 a Amer i filla de Francesc Roura 
Quintana i Antonia Iglésies Bosch, tots 
d’Amer. Com sigui que la casa de l’Emili 
Riera no tenia forn, l’encarrega a l’expert 
Mestre de Cases Galceran i, mentre fan el 
forn, el matrimoni ja obra la fleca el 1911.
Mentre, l’Antoni Clermont pastava i 
coïa el pa al carrer de la Tenderia, avui 
Àngel Guimerà, on feia poc havia plegat 
una fleca del matrimoni Josep Poaté i 
Joaquima Carles (anys després seria la 
fleca Coll, a “Can Quela”, ja fa uns anys 
també desapareguda). 

El matrimoni Clermont-Roura va tenir 
6 fills: Josefa (*1911), Maria (*1913), 
Antonia (*1916), Pere (*1917), Rafel 
(*1921+1931 morí d’accident al caure-li 
una paret a sobre al camí de les hortes), 
Julià (*1928).
En Pere Clermont Roura, doncs continua 
la nissaga dels Clermont flequers. El 12 
de juny de 1947 es casa amb la Pilar Pont 
Padrosa (1923-1987) i neixen les últimes 
Clermont flequers: la Carme Clermont 
Pont (1949) i la Caterina Clermont Pont 
(1958). 
La Carme es casa el 1947 amb Carles 
Roca Clusells, mestre d’obres, i neixen 
en Carles i la Pilar. Dissortadament, 
en Carles Roca mor d’accident el 1983 
durant la construcció de la Llar de 
Jubilats d’Amer. 

La Carme es posa al costat del seu pare, 
i perfecciona l’ofici de flequer i quan 
el pare mor el 3 de febrer del 2000 als 
83 anys, la Carme amb una admirable 
dedicació continua  la fleca fins a la 
jubilació, aquest any 2014.
A mitjan juliol, un lletreret comunicava 
a la clientela que la fleca, amb més de 
cent anys, el dia 18 de juliol tanca.  Amb 
un xic de tristor es passava la clau a un 
establiment centenari: tres generacions 
de treball i dedicació constants al servei 
del públic i de la vila. Gràcies a aquesta 
nissaga de Clermont flequers.
Ara, un altre família, continua la fleca: 
en Serafín Becerra Caravaca, la seva 
esposa Josefa Fernández Martínez i fills.
Que sigui per molts anys aquest servei 
als ciutadans i a la vila.




