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Dades d’interès

L’ Amer del 2010
A l’hora d’elaborar aquest Butlletí ho fem amb
l’alegria de poder comentar diverses bones no·
tícies en relació al municipi:
La Comunitat de Regants de Bellvespre, en·
titat associativa amb més de 100 comuners,
avança cap a l’actualització de la seva estruc·
tura. La normativa exigeix que la comunitat
acompleixi diversos tràmits per a la seva lega·
lització (constitució de la Junta, inscripció de la
Comunitat, definició del padró de regants, sol·
licitud de la captació, presentació d’escriptu·
res de propietat). Aquests tràmits són feixucs
i potser això ha fet que durant dècades s’hagi
anat endarrerint aquesta feina. És mèrit de la
nova Junta i del seu president, en Quim Orri,
haver tirat endavant aquesta feina, que enfor·
tirà la comunitat per a l’administració i conser·
vació del canal i el reg.
L’actual format del Butlletí municipal BMd’A
obliga l’equip que el redacta a una feina im·
portant. Per això, a partir d’ara el Butlletí sortirà
amb una freqüència semestral. Desitgem que
el Butlletí sigui una bona eina de comunicació
entre l’Ajuntament i els vilatans. Des d’aques·
tes línIes reitero l’oferiment fet als grups polí·
tics municipals per a que aportin la seva opinió
i puguin explicar-se en aquest mitjà.
En els actuals temps, en que persisteix una crisi
econòmica important, per a l’Ajuntament és un
orgull poder tirar endavant projectes munici·

pals i d’obra pública per a benefici i millora ge·
neral. En aquest número del Butlletí hem vol·
gut recollir un resum de la feina feta fins ara.
Han començat les obres del nou Consultori
Local. Ben segur que aquesta és una bona no·
tícia, ja que es modernitzarà un equipament
públic que té un ús molt important per a tota
la població. La seva ubicació va aixecar una in·
tensa controvèrsia al seu moment. La cons·
trucció de nous Consultoris Locals i CAP es
fa a pobles petits i mitjans sobretot en àrees
de creixement, que solen ser perifèriques i que
permeten la ubicació d’edificis baixos i amples.
Això també passa amb altres equipaments pú·
blics (col·legis, llars d’infants, etc).
El nou Consultori és un deute històric per
Amer, on fa uns 20 anys ja es parlava d’un equi·
pament d’aquest tipus.
L’ajuntament presentarà en el pla de subven·
cions del govern espanyol l’obra per a condi·
cionar la part del solar municipal que dóna al
carrer Montseny i crear-hi una zona d’aparcament que faciliti als usuaris l’accés al Consul·
tori, ordenant i donant ús a tot el solar que va
del carrer Montseny al Carrer Guilleries.
Quan tingueu aquest Butlletí a les seves mans,
l’equip de govern haurà presentat als grups de
l’oposició municipal els nous pressupostos del
2010. Això ho fem amb la intenció que hi facin

les aportacions o esmenes que creguin opor·
tunes per aprovar-los. El pressupost és una eina
necessària per a poder tirar endavant projectes
municipals d’inversió pública i d’altres.
En aquest pressupost incloem les obres d’urba·
nització del Carrer Girona, les obres de millora
a l’edifici de la Llar de jubilats, la segona i dar·
rera fase del Local Polivalent i més obres de
renovació de l’enllumenat a diversos carrers o
la creació de llocs de treball dins l’Ajuntament.
Per a tirar endavant tots aquests projectes cal la
complicitat de l’oposició o bé que els seus regi·
dors plantegin obres alternatives. Esperem que
el sentiment de poble inspiri als grups a l’oposi·
ció a l’hora de decidir sobre els pressupostos.
Finalment, hem de comentar la creació de l’as·
sociació Amer decideix, que impulsarà una
consulta popular sobre la independència de
Catalunya el proper dia 25 d’abril. A hores d’ara
l’Associació ja s’ha reunit diverses vegades i
aplega una cinquantena de voluntaris dispo·
sats a treballar per a tirar endavant la consulta.
El referèndum no té caràcter vinculant, però re·
flecteix el desig d’uns ciutadans de ser gover·
nats per un estat propi i consultar als votants
si pensen que aquesta és una bona acció pel
nostre país.
Aprofitem per a desitjar-vos a tots pau i salut
per aquest 2010.
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SANT CLIMENT
I SANT CORNELI
I L’ARROSSADA
POPULAR

Moment de la presentació al Casal parroquial

Per
camins i corriols
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE A CÀRREC DE QUIM DOMÈNECH
El passat 5 de setembre en Quim

Domènech va embadalir tothom
amb la seva llegenda. Frares, co·
ves, camins a l’infern i el monestir
de Montserrat ens varen mante·
nir tots amb ganes de sentir el final
de la història. Ep! Si no voleu per·
dre-us pels camins
del nostre municipi
(com els frares de la
llegenda...) heu de
tenir la reedició am·
pliada de la guia “Per
camins i corriols”.
En Josep Fontàs, l’il·lustre alcalde Sr.
Targa, la Isabel Junquera i en Paco

Samblàs varen continuar l’acte
descrivint tot allò que envolta la
reedició de l’ exitosa guia, des de
com es va preparar fins la descrip·
ció dels seus continguts, així com
una presentació de com visualitzar
els camins del nostre entorn des
de la pàgina web del GEAE.
També fou remarcable els agraï·
ments, a col·laboradors del llibre
(Diputació de Girona, Departa·
ment de Cultura de la Generalitat,
ajuntament d’Amer i padrins dels
camins), i als propietaris dels in·
drets i camins ressenyats a la guia.

Setmana de la mobilitat 2009

Gairebé ple, els assistents al Casal
Parroquial vàrem tenir l’oportu·
nitat de retre un improvisat i me·
rescut homenatge a l’autor prin·
cipal del llibre, Lluís Bosch i Plana,
que com tots sabeu va deixar-nos
ara fa poc més d’un any. L’acte,
i el llibre en sí mateix, va ser i és
un premi a l’esforç de molta gent
i al patrimoni paisatgístic d’Amer,
i sobretot a la satisfacció d’enlles·
tir una tasca que en Lluís tenia tan
ben planificada.
Si encara no teniu el llibre el po·
deu adquirir; hi trobareu rutes per
passejar en família o per caminar

més intensament, magnífics cor·
riols i indrets del nostre municipi,
i també ressenyes d’escalada a la
zona de Santa Brígida.
Ah! I si us trobeu en Quim Do·
mènch li podeu demanar que us
expliqui la llegenda dels dos frares
que es varen perdre a la cova de
Santa Brígida...
Els punts de venda són la Pastis·
seria Puigdemont, la Llibreria Ca
l’Olmo, l’Snack-Bar Torrent, i el
Punt d’Informació de l’antiga Esta·
ció del tren.
El seu preu és de 17€ (15€ socis).

FESTA DE L’ALBERGÍNIA 2009
Aquesta festa ha estat i és estimada
i col·laborada per tots els amerencs.
Per aquestes dates, 6, 7 i 8 de se·
tembre, és la flama i el caliu del barri
del Pedreguet i del poble d’Amer.
Enguany en les festes del barri del
Pedreguet, es va plantar el vern
més alt de totes les celebraci·
ons anteriors. No s’havien trobat

Parada a la Font Picant

mai, amb el fet de traginar i plan·
tar un vern d’aquesta alçada: 18m.
Aquest rècord deixa palesa l’em·
penta i les ganes de festa d’aquest
estimat barri del nostre municipi.
La pluja del cap de setmana tampoc
va minvar la festa, aquesta es va allar·
gar fins el diumenge 6 de setembre.

69 MUNICIPIS DE CATALUNYA, ENTRE ELLS AMER, S’HAN
ADHERIT A AQUEST PROJECTE Fomentant la mobilitat
sostenible i la lluita contra el canvi climàtic
Enguany hem tornat a celebrar la

Setmana de la Mobilitat Sosteni·
ble i Segura a Amer. Els membres
de la PTP-Gi del nostre municipi
van preparar-ho tot per tal de que,
grans i petits participessin de ma·
nera activa en l’esdeveniment.
Aquesta celebració s’emmarca en
el projecte de la Diputació de la
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat. Aquest any, 69 mu·
nicipis de Catalunya, entre ells
Amer, s’han adherit a aquest pro·
jecte i hem aportat el nostre gra·
net de sorra fomentant la mobili·
tat sostenible i en la lluita contra el
canvi climàtic.

El divendres 25 de setembre s’in·
augurà al MEd’A l’exposició “el
canvi climàtic a les comarques gi·
ronines”, cedida pel CILMA.
Dissabte 26 al matí, activitat infan·
til a la plaça de la Vila amb picapica pels participants, que s’ho
van passar d’allò més bé aprenent
les normes de circulació amb les

Aquesta celebració
s’emmarca en el
projecte de la
Diputació de la Xarxa
de Ciutats i Pobles
cap a la Sostenibilitat
seves bicicletes. Aquesta activitat
està subvencionada pel Servei Ca·
talà de Trànsit.
I diumenge al matí, la ja tradicional
pedalada popular contra el canvi
climàtic, que va superar la quaran·
tena de participants de totes les
edats. Enguany vàrem sortir de la
plaça de la Vila cap a la Font Picant
on es va llegir un text sobre l’an·
tic carrilet Olot-Girona amb motiu

Participació dels assistents
al baixador de la Font Picant
Participants en un tram de la
pedalada popular

del 40è aniversari del seu darrer vi·
atge i amb un record especial pel
nostre estimat company, en Lluís
Bosch, amb el que vàrem consti·
tuir la Secció Territorial de la PTPGi, l’any 2004.
En acabar, esmorzar pels partici·
pants i tornada cap a la plaça.

Per al 13 de setembre al prat
de Cal Sabater, l’Agrupació
Sardanista Amer amb la col·
laboració dels veïns, dels exveïns i de l’Ajuntament d’Amer,
van organitzar la festa de Sant
Climent i Sant Corneli amb la
tradicional arrossada popu·
lar. La festa va començar amb
la missa cantada pel Cor Par·
roquial d’Amer. La capella
com cada any, estava plena
de gom a gom, fins a la porta.
A continuació es va fer el di·
nar de germanor amb unes
200 persones aproximada·
ment. A dos quarts de qua·
tre la cobla “Els Rossinyolets”
de Castelló d´Empúries, va in·
terpretar una selecció de sar·
danes molt balladores. L’am·
bient festiu no es va dissoldre
amb les gotes de pluja que es
van deixar caure en aquell mo·
ment, sinó que va continuar
a la Plaça de la Vila, on va dei·
xar de ploure i la festa va con·
cloure molt satisfactòriament.
El diumenge, en canvi, es va ai·
xecar clar i assolellat I Al matí,
a dos quarts d’una una missa
acompanyada del cor parro·
quial, es van iniciar els actes
de la festa. Una vegada aca·
bada i a la mateixa església el
cor va cantar, dues sardanes.
A tres quarts de dues l´arròs
estava a punt i, , continu·
ant després amb el pollas·
tre i les postres, acompa·
nyat amb pa, vi i aigua. En
aquest dinar de germanor
hi havia unes 200 persones
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Copa gironina BTT
Club ciclista Amer-Hipra

AMER-HIPRA es va encarregar de
l’organització, buscant un cop més
un recorregut d’autèntic btt
El diumenge 25 d’abril de l’any
Fabricació de Botifarres

Torradors de Castanyes

AUDIció de sardanes

En Gil i els Rataplam

coral Orfeó de l’Empordà

2ª subhasta benèfica

desfilada de cotxes d’època

xviii CONCURS DE torradors

Les festes del 1060è Aniversari

La plaça porxada acollia la mostra de productes elaborats pels
vilatans i veïns. Una exposició de productes gastronòmics I artístics
Al novembre vàrem celebrar el

1060è aniversari de la consagració
del monestir de Santa Maria. Els
actes dedicats a aquesta efemè·
ride van ser el divendres 6 al Mu·
seu Etnològic d’Amer. A les set de
la tarda s’inaugurava l’exposició 60
anys de memòria i a les 10 del ves·
pre, la doctora Rosa Lluch Bramon
va oferir una clarificadora confe·
rència amb el títol Els pagesos de
remença i les seves guerres.
Al matí del dissabte dia 7 la plaça
del Centre va acollir el 2on Gran
Mercat de Brocanters. Qui sap si
va ser per l’actual crisi econòmica
o per la simultaneïtat amb altres fi·
res dels pobles propers, que hi ha·
via espai per a tothom i es podien
mirar les parades amb força calma.
A les 5 de la tarda, dins del l’Snack
Bar Torrent, va començar la 2ª subhasta benèfica de l’Associació On·
colliga de Girona, sota la coordina·
ció del veterà Narcís Expósito. Per
concloure el dia, a les 10 del ves·
pre, dins l’església, es va oferir un
concert coral a càrrec de la coral
Orfeó de l’Empordà, dirigida per
Cloti Miró.
El diumenge 8 vàrem gaudir d’un
sol radiant. A les 9h del matí, a la

Plaça del monestir començava la
2ª Trobada de Col·leccionistes de
Plaques de Cava. A la Plaça Major,
els firaires ja estaven preparant la
Fira de Sant Martí des de les 8 del
matí. A les deu del matí tocades
l’alcalde inaugurava la Fira Artesanal de Sant Martí.

Antigament aquesta
fira era una trobada
ramadera, actualment
és una mostra de
productes artesans i
punt de trobada per
celebrar la nostra
singular castanyada
La plaça porxada acollia la mos·
tra de productes elaborats pels vi·
latans i altres veïns. Una exposició
tant de productes gastronòmics
(la coca de llardons, que es fa se·
guint una recepta centenària, els
torrons artesans d’avellana, varie·
tats de pans, mels, formatges, em·
botits, dolços, etc.) com artístics
(pipes fetes amb rabasses de bruc,
fotografies, pintures, tions tradicio·
nals i altres manualitats, etc.).
La Carnisseria Soler va oferir una Exhibició de Fabricació de Botifarres.
A la mateixa hora a la Rambla

Catalunya hi havia l’exposició de
cotxes d’època i clàssics.
A dos quarts d’onze de matí els
més petits van poder participar en
els tallers de Maquillatge Tardorenc i de la Castanyera. Una hora
més tard a l’església hi va haver la
missa cantada pel Cor Parroquial.
En acabar, tot estava preparat per
començar el XVIII Concurs de Torradors de Castanyes.
A un quart d’una del mig dia co·
mençava el concurs. En aquesta
ocasió, sota un núvol de fum, els
participants van haver de demos·
trar les seves habilitats en torrar les
castanyes amb un bon grapat de
llenya. Van participar 24 torradors
i torradores.

A les quatre de la tarda al vell mig
de la plaça de la vila, En Gil i els Rataplam van oferir un espectacle

El jurat format per Josep Vilajoliu,
Joan Riera i en Joan Vila, van pro·
clamar guanyadors de la Castanya
d’or a en Ferran Ribes, de la Casta·
nya de plata a en Josep Joanhuix
i de la Castanya de bronze a Jordi
Caballero. A la una del migdia co·
mençava la desfilada de cotxes
d’època i clàssics, fent una volta per
la plaça. Des de l’ajuntament volem
donar les gràcies a tots els partici·
pants, al jurat i a en Xavier Torrent i
tot el seu equip per l’organització.

per als més petits. I la Garrofeta, el
poney que van convidar els manaies d’Amer, per a que la mainada
fes una volta a la Plaça de la Vila va
ser una atracció addicional.

passat, el nostre municipi va cele·
brar la 6ª cursa de la copa gironina
de bicicleta de muntanya d’un to·
tal de deu. La organització a càr·
rec del cc AMER-HIPRA, ens ex·
plica la idoneïtat del nostre poble
per acollir aquestes proves, ja que
ofereix un entorn que els permet
combinar els requeriments tèc·
nics i els paisatgístics.
La cursa va comptar amb la par·
ticipació d’uns 200 bikers, dispo·
sats a participar en un dels dos re·
correguts proposats, (un de 35 km
i altre de 28 km). Als voltants del
mig dia, l’alcalde Xavier Targa i el
1r tinent alcalde Pere Clermont
van fer l’entrega de premis a la
Plaça de la Vila, (podeu veure el
recull fotogràfic en el web munici·
pal). Volem felicitar als organitza·
dors i a tots els participants.

CLASSIFICACIONS
PER CATEGORIES

Volta llarga
Francesc Freixe
Christian Collados
Feliciano Talavera

1 h 36’ 47’’
2 h 01’ 46’’
2 h 02’ 34’’

Volta curta
Edgar Valero
Joan Calderon
Lluís Cortadellas

1 h 36’ 51’’
1 h 40’ 27’’
1 h 42’ 22’’

Principiants
Àlex Castañeda
Jofre Cullell
Greg Rathier
Alevins
Xavier Ferrer,
Magda Duran
Arnau Oliver
Benjamins
Adrià González
Nil Ponsatí
Jofre Borrell

Ciclista participant

Biblioteca
de doble ús

LA conferència de Rosa Lluch,
“Els pagesos de remença i les
seves guerres”

A dos quarts de sis de la tarda, la
cobla Rossinyolets fa oferir una
audició de sardanes i a la mitja
part es va fer el lliurament de pre·
mis als guanyadors de torrades de
castanyes. En total es van repartir
600Kg de castanyes.

A Amer ens varem trobar al
començament d’aquesta legisla·
tura amb dos fets que podien re·
lacionar-se: anaven a iniciar-se les
obres de remodelació del Institut
“Castell d’Estela”, amb nous i mi·
llors espais per al seu ús i per altra
banda es posava de manifest el
dèficit d’una biblioteca municipal.
Com que el nou Institut dispo·
sarà d’una biblioteca de nova
planta, i seguint l’actual tendèn·
cia d’optimització de recursos
públics, s’ha fet un esforç per a in·
tentar que la nova biblioteca del
Institut pugui tenir un doble ús.
Hi van haver contactes amb di·
versos organismes i finalment la
idea va tirant endavant. Actual·
ment, l’Ajuntament d’Amer i l’IES
Castell d’Estela estudien un con·
veni de col·laboració per a una
biblioteca de doble ús.
Les Biblioteques de doble ús,
són biblioteques de centres edu·

l’ Actual Sala de lectura

catius que fora de l’horari escolar
obren al públic en general.
Aquesta nova gestió de biblio·
teca permet:
Millor aprofitament i major utili·
tat de recursos ja existents (col·
leccions, espais, equipaments i
instal·lacions).
Prestació de serveis comuns de
manera unitària (préstec, informa·
ció, assessorament als usuaris).
Planificació d’ activitats adequa·
des per a diferents públics (pe·
tits, joves, adults)

Aquesta biblioteca ha d’estar en·
focada a dues comunitats dife·
rents:: als alumnes del centre i a
la població en general.
Ambdues comparteixen l’afany
d’aprendre i formar-se.
El Sr. Alcalde Xavier Targa i la di·
rectora del IES Sra.Carme Danés,
han treballat plegats per a poder
signar aviat un conveni de col·
laboració per endegar, potenciar i
activar el projecte de Biblioteca
Pública Municipal i d’Educació
Secundària per al poble d’Amer.

El casalet
de setembre
d’Amer
Com es va informar al dar·
rer butlletí municipal, el casal
d’Amer d’enguany ha estat or·
ganitzat per Anncon Lleure.
Al casalet de setembre ha
participat un reduït grup de
nens i nenes, durant la pri·
mera quinzena de setem·
bre. El dissabte 17 d’ octu·
bre van fer la gran festa de co·
miat a les pistes de l’estació.
Podeu visualitzar les fotos a
l’àlbum del web municipal.
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passat en l’art del graffiti i l’altre per
la Montse Sanahuja i la Sílvia que
enguany s’estrenaven amb gran
entusiasme. Enhorabona a tots i
totes pel vostre treball.

foto: XAVIER T.

I, un cop més i des d’aquí el nos·
tre sincer agraïment a Sergi Pau i
en Dani de la botiga SHAOLIN de
Girona, a en Joan Domínguez, la
Neri, als joves de la Bombolla per
la seva col·laboració i a tots/es els/
les participants del concurs d’en·
guany.
Esperem que en el proper supe·
rem la participació i la col·laboració
dels/les joves d’Amer.

Segon concurs de graffiti d’Amer
El passat
dissabte 19 de
setembre es
va celebrar
aL PATI DE
L’ESCOLA D’Amer
el segon
concurs lliure
de graffitis

Ja teníem preparats els pladurs al

pati de l’escola pels 20 grups parti·
cipants i pel taller infantil. A quarts
de 10 van començar a arribar els
primers concursants formalitzant
les inscripcions.
Enguany teníem al matí musica
punxada per la Bombolla, amb
un treball impecable de la Sílvia i
també la col·laboració del grup
en les inscripcions. A mig matí,

taller infantil de graffitis a càrrec
d’en Dani de la botiga SHAOLIN.
Dinar de germanor cap a les dues:
un arròs exquisit, pollastre i pos·
tres, per a concursants, organitza·
ció i col·laboradors.
A la tarda, actuació musical a càr·
rec de Dj dejotasoyez i durant tot el
dia exhibició de graffiti en una de
les parets del pati de l’escola a càr·
rec d’en NORTE. Cap a les 9 del ves·

pre després de la valoració del jurat
es va fer el lliurament de premis.
El 1er. premi va ser per en Miquel
Bombiela, el 2on. per en Gerard
Serrano i el 3er. per en S.A.V.
Enguany hi participaven tres grups
de concursants d’Amer, un format
per en Joan Domínguez, el més
veterà que repetia de nou aquest
any, un altre per la Neri i la Silvia
Martínez , que s’estrenaren l’any

El 1er. premi va ser
per AL GRAFFITI D’ en
Miquel Bombiela
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els productes habituals de neteja
(doncs el virus pot sobreviure a les
superfícies d’hores a dies), taparse la boca i el nas amb un moca·
dor de paper a l’esternudar o tossir
i després tirar-lo a la paperera.
No s’ha demostrat que l’ús de les
mascaretes redueixi la propagació
del virus i menys en espais oberts.
Els símptomes de la malaltia són
els mateixos que els de la grip es·

Els símptomes de
la malaltia són els
mateixos que els de
la grip estacional

Imatge microscòpica del virus de la grip A

Xerrada sobre la grip A
El contagi es produeix de persona a persona a través de
l’aire, amb les gotes de saliva i les secrecions nasals ...
El 13 d’octubre, membres de

l’equip d’atenció primària de
l’ABS d’Anglès, ens vàrem des·
plaçar a Amer, a l’edifici de Can
Boles, per tal de dur a terme una
xerrada sobre la grip nova o grip
A, seguint les directrius del De·
partament de Salut en referèn·
cia a la divulgació d’informació
d’aquesta malaltia des de l’aten·
ció primària a la població.
Si bé l’assistència va ser discreta,
el cert és que va estar molt dis·
tesa, i es va poder desenvolupar
un debat interessant i constructiu
amb els presents.
La grip A (produïda pel virus de la
grip H1N1), és una malaltia infec·

ciosa que produeix bàsicament
símptomes respiratoris i es conta·
gia molt ràpidament. Al ser pro·
duïda per un nou subtipus del vi·
rus de la grip (combinació del virus
aviar, porcí i humà) davant al que,
precisament pel fet de ser nou, no
estem immunitzats, hi ha moltes
persones que tindran risc de con·
traure la malaltia.
L’extensió d’aquesta malaltia s’ha
produït en varis països del món, el
que es coneix com a pandèmia.
El contagi es produeix de persona
a persona a través de l’aire, amb
les gotes de saliva i les secrecions
nasals que s’expulsen al tossir, es·
ternudar o parlar.

Aquestes microgotes queden a
les mans, a les superfícies i a l’aire,
i el virus pot transmetre’s al tocarse els ulls, el nas o la boca després
d’haver tocat les secrecions d’una
persona infectada.
Es pot contagiar des del dia abans
de començar amb els símptomes
fins a 7 dies després (pel que sovint
es recomana quedar-se a casa), tot
i que la capacitat màxima de con·
tagi del virus són els 3 primers dies
d’aparició dels símptomes .
Per tal d’evitar-ne la propagació
de la malaltia es recomana rentarse les mans sovint, netejar les su·
perfícies amb més freqüència amb

tacional: febre de més de 38º, tos i
esternuts, malestar general, mal de
cap, mal de coll, dolor muscular, i a
cop diarrees i vòmits.
La malaltia evoluciona bé en 2-4
dies tot i que pot persistir la tos du·
rant una setmana i el cansament
unes quantes setmanes.
Igual que la grip estacional, pot
ser greu en alguns casos. Cal es·
tar atén amb persones amb pro·
blemes respiratoris i cardíacs, mal
funcionament renal, diabetis , al·
gunes anèmies, persones sense
melsa , malalties del fetge en
fase avançada, immunosupressió,
obesitat mòrbida, embarassades i
persones que prenen aspirina de
llarg tractament.
El tractament també és el mateix:
prendre líquids abundants, antitèr·
mics i analgèsics (paracetamol), ex·
tremar les mesures d’higiene i que·
dar-se a casa per evitar el contagi 7
dies. En alguns casos s’indica trac·
tament antiviral per tal de reduir el
risc de complicacions, sobretot en
els grups abans comentats.
Les persones amb símptomes lleus
però que pertanyen a algun grup
de risc cal que siguin valorats pel
seu equip sanitari.
De presentar signes que poden in·
dicar perill com: respiració acce·
lerada, dificultat per respirar o di·
ficultat per a despertar-se, caldrà
una valoració urgent del vostre
equip de salut.
L’administració de la vacuna, com
en el cas de la grip estacional, es
recomanarà als grups de risc..
Antoni Viñas Céspedes
Gemma Caparrós Boixés
Coordinació ABS Anglès

L’Onze de
setembre

Aquest any ens
acompanyà en
Francesc Canet
a un parell de
dies del primer
referèndum per
la independència
a Arenys de Munt
Després de la pujada, i el bon

esmorzar amb que ens regala fa
anys en Toni i companyia (gràcies),
els actes de la Diada que organitza
ERC ens ofereixen la presència
d’una persona que ens parla de la
situació política, de l’ambient i de
la reivindicació nacional.
Aquest any ens acompanyà en
Francesc Canet i estàvem a un pa·
rell de dies del primer referèndum
per la independència a Arenys de
Munt. El moviment sobiranista,
els tràmits de la reforma de l’esta·
tut han posat en evidència detalls
de la relació entre Catalunya i l’es·
tat espanyol. Podem concloure, en
paraules de Canet, que:
“És un error voler fer pedagogia
per a l’encaix a Espanya, tal com
preconitzava Pasqual Maragall.
Ell va declarar fa pocs anys que
“Catalunya havia de seduir Espa·
nya”, però ja s’ha convençut (i ho
ha lamentat públicament) que no
és possible. Els espanyols saben
ben bé què volem...i per això s’hi
oposen. Rere el concepte nació hi
veuen l’objectiu de tenir un estat...
i cada vegada queda més clar que

l’onze de setembre a Santa Brígida

és així.” “Les vies d’encaix amb Es·
panya estan esgotades. Espanya
només entén la descentralització
administrativa, sense reconeixe·
ment nacional. Per això el rebuig,
en l’estatut, del terme nació, ama·
gat en el preàmbul i només com a

És un error voler
fer pedagogia
per a l’encaix a
Espanya, tal com
preconitzava
Pasqual Maragall
declaració del Parlament, no com
a assumpció espanyola d’una rea·
litat nacional catalana.”
“Els espanyols tenen una obses·
sió malaltissa per la unitat territo·

rial, sense tenir en compte que les
fronteres són mutables: a Europa
han aparegut 24 estats nous des
de 1900 !”
També ens explicà Francesc Ca·
net que hi ha un dret reconegut
internacionalment: el dret d’auto·
determinació. I que la pedagogia
que ara cal és la d’un estat propi,
tenim bones i clares raons. Va aca·
bar el parlament amb un record a
Francesc Ferrer i Gironès, que sem·
pre insistia “Mai no es pidolen els
drets, es prenen”. Després varem
anar cap a la roca a cantar Els Se·
gadors. Aquell diumenge de se·
tembre (el 13) es va celebrar el re·
ferèndum a Arenys de Munt, i va
ser un èxit, i ho ha estat la primera
tanda amb més de 160 pobles cri·

dats a les urnes el 13 de desembre,
i es preveu l’èxit de les que estan
en marxa.
Em sembla important relacionar
aquest tema amb el que ens ex·
plicà Francesc Canet. Perquè sem·
bla que no ens ho vulguem aca·
bar de creure, sembla que no vul·
guem acceptar la evidència i solu·
cions a l’abast, quan el que cal és
enfrontar-ho.
Si em permeteu, trobo que l’aire
que pren el cant és simptomàtic
de com anem. I que aquest any
era viu i ampli. És aquesta la rela·
ció que hi trobo amb les consul·
tes, i va de dret a l’exercici del dret,
sense demanar permís, que per a
aquestes coses no cal.

40è aniversari del Grup Esquelles

Recreació de l’evolució de l’equip “esquella” al MEd’A

Amb motiu dels 40 anys el Grup Ex·
cursionista Amerenc Esquelles ha
portat a terme unes activitats extra·
ordinàries per la seva celebració.
Des de les habituals de cada any :
Aplec de Sta. Brígida, Volta al Mont,
Ruta nocturna, Travessa als Pirineus, La
Ruta i Portada del pessebre, a les ex·
traordinàries: Sortida a la neu amb ra·
quetes, Visita a la població de Rupit;
activitats diverses en la setmana del

Aniversari i cloenda amb sopar popu·
lar al pavelló amb participació dels so·
cis fundadors, estrena d’una Sardana
commemorativa, Exposició retrospec·
tiva al MEd’A de material, fotografies
i programes d’activitats dels 40 anys,
Reedició del llibre “Per camins i cor·
riols”, Sortida sorpresa, Castanyada
a Sta. Brígida i per últim la Portada
del pessebre a Santa Lena, tal com
es feia en els primers anys del grup.
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Vies Verdes

FOTO: LLUIS ALBÀ

Imatge actual del Local polivalent

Local polivalent a l’estació

La data de l’inici d’obres oficial és el 8 de gener 2009
Una part de la subvenció

del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya s’ha destinat a la recon·
versió dels magatzems de l’antiga
estació en local polivalent.
Aquest local servirà per acollir di·
verses activitats que fins ara s’ha·
vien de realitzar al Pavelló o en el
Casal Parroquial.

L’ obra es va aprovar
per acord en el Ple
del 16 d’octubre del
2009 i s’ha adjudicat
a l’empresa Bisectriu,
S.L, amb un pressupost
de 230.793,23e
Aquesta obra es portarà a terme
en dues fases. La primera consis·
teix en rehabilitar la nau central
(279’42 m2 de superfície constru·
ïda), adequar la façana exterior a

nivell de paraments i obertures i
adequar el seu interior.
Aquesta obra es va aprovar per
acord en el Ple del 16 d’octubre
del 2009 i s’ha adjudicat a l’em·
presa Bisectriu, S.L, amb un pres·
supost de 230.793,23 euros.
La data de l’inici d’obres oficial és
el 8 de gener 2009. La segona fase
comprèn la rehabilitació de la nau
lateral, climatització del conjunt i
adequació de l’entorn.
La nau lateral de 95’94 m2 de su·
perfície útil inclou: un bar (40’25
m2), un vestíbul (16’82 m2), una
entrada (3’82 m2), uns serveis
amb dutxes (8’88m2+3’54 m2), un
magatzem (6’37 m2) i uns vesti·
dors (16’26 m2).En total 121’32 m2
de superfície construïda.
En la nau posterior s’habilitarà un

segon magatzem de 30’94 m2 de
superfície construïda. En el ple del
dijous 29 de novembre es va apro·
var per 7 vots a favor (Esquerra, C.A
i I.A) i 4 vots en contra (CIU, argu·
mentant la falta de subvencions
per portar a terme el projecte).

Cada any tots els ajuntaments
de Catalunya proposen dos
dies festius, per als seus muni·
cipis i agregats, d’acord amb
l’article 48.7 de la Llei 30/1992.
Aquestes dues dates corres·
ponen a les festes locals i es
consideren inhàbils a efec·
tes administratius. Desprès
la Generalitat de Catalunya
ho publica oficialment. En el
Ple del 29/10/09 es va apro·
var, per unanimitat, assig·
nar com dies de festa local
pel 2010 el 26 de març i el 16
d’agost. Així consta en l’OR·
DRE TRE/511/2009, de 10 de
novembre, per la qual s’esta·
bleix el calendari de festes lo·
cals a la Comunitat Autònoma
de Catalunya per a l’any 2010.

defuncions
IGNASI NOGUER SITJES
15/08/1926 - 02/11/2009
JULIO SANCHEZ GOMEZ
24/06/1944 - 07/11/2009
EMILIA MARTI GASULL
02/12/1912 - 12/11/2009
NARCIS COROMINAS CHIRIVELLA
15/07/1954 - 13/11/2009
JOSEP CULLELL MONTAGUT
06/09/1933 - 16/11/2009
JOAQUIM MARTI BRUNS
12/09/1914 - 23/11/2009
MAGDALENA SAUBI SITJA
16/03/18 - 23/11/2009
“PONSI” HORRA ROBIRA
0-0-0-13/11/09
RAMON CONSTANSÓ FORMATGE
25-04-20 25/12/09
FRANCISCA PUIG DARDER
08/04/46 - 25/12/09

Imatges planimètriques del
projecte de reconversió

VICENS MONER ROGER
08/12/29 - 28/12/09

FOTO: XAVIER T.

FESTES LOCALS
PER L’ANY 2010

EL BUS DE LA CIÈNCIA visita El Museu de la Ciència de Barcelona

Setmana de la Ciència

Aquest esdeveniment a nivell estatal està coordinat
per la Fundació Espanyola de la Ciència i la Tecnologia
La vila d’Amer ha tornat a parti·

cipar en la Setmana de la Ciència.
El tema central de l’edició d’aquest
any ha estat evolució, creativitat i
innovació. Amb aquest títol s’ha
volgut englobar les següents efe·
mèrides: Any Internacional de
l’Astronomia (400 anys de l’ús del
telescopi per part de Galileu), de·
clarat per la UNESCO, Any Darwin (200 anys del seu naixement i
150 anys de la teoria de l’evolució),
Any Europeu de la Creativitat i
Innovació, Any Monturiol (150
anys de l’Ictineu)

Una xerrada, a càrrec del doctor
Albert Molins, neuròleg de l’Hos·
pital Trueta de Girona, amb el títol
“Jo perdo la memòria, és normal?”.
Hi van assistir 25 persones, durant
el torn obert de preguntes es va
crear un ambient distès per par·
lant d’un tema tan delicat.

Hi participen museus,
universitats, centres
de recerca, parcs
tecnològics, empreses,
etc. i 14 ajuntaments.
Amer és un d’ells

La projecció titulada “El genio
de Darwin”. Las claves del evoluci·
onismo”. Documental d’en Richard
Dawkins, fet especialment per a
commemorar els 200 anys del nai·
xement de Darwin i els 150 anys
de la teoria de l’evolució. Prèvia·
ment a la projecció, en Toni Pre·
nafeta, investigador de l’Hipra, va
emmarcar el tema, partint de noci·
ons bàsiques per acabar compar·
tint la seva valoració del tema com
a recercador en actiu.

Aquest esdeveniment a nivell es·
tatal està coordinat pel FECYT,
Fundació Espanyola de la Ciència
i la Tecnologia. Hi participen mu·
seus, universitats, centres de re·
cerca, parcs tecnològics, empre·
ses, etc. i 14 ajuntaments. Amer és
un d’ells. Enguany el nostre muni·
cipi ha participant oferint:

S’ha tornat a organitzar El bus de
la ciència, que com sabeu és una
visita gratuïta, durant tot el dia, al
Museu de la Ciència de Barcelona
(Cosmocaixa). Va ser un dia es·
plèndid tant per a grans com per
als més petits.
L’ajuntament es congratula de par·
ticipar en un projecte de tal mag·

nitud, i de realitzar aquestes jor·
nades amb la finalitat de compar·
tir experiències de coneixement
científic mercès a una iniciativa
sense cap ànim de lucre, ni de pro·
moció professional particular.
Des d’aquí volem expressar un sin·
cer agraïment a tots els que heu
col·laborat fent-ho possible. Con·
cretament als assistents, per la vos·
tra participació i interès, i en espe·
cial als ponents Albert Molins i
Toni Prenafeta.

El consorci de les Vies Ver·
des de Girona està integrat per
la diputació de Girona i per
28 ajuntaments de les pobla·
cions per on transcorren les
vies. Amer forma part del con·
sorci pel tram de la ruta que
va d’Olot a Girona. El passat
mes de novembre es va acom·
plir allò que en el seu dia es
va plantejar com un objec·
tiu a aconseguir, donat el seu
mal estat i que causava mol·
tes punxades a les bicicletes.
Això ha estat emporlanar el
tros pocs metres abans del ki·
lòmetre 24 del bicicarril, prop
del cementiri d’Amer, fins el
trencant de la pista que porta
a l’arbuset. Són uns 450 me·
tres. I també s’ha emporla·
nat el tram que porta al Ga·
llissà des de la carretera, fins
a trobar l’antic emporlanat.
Aquest segon tram són uns
400 metres més; en total, 850
metres. Aquestes reformes
no han suposat cap despesa
per a les arques municipals.

GIRONA / AMER
NOUS HORARIS
de TEISA
A DALT Bosc inundat
A BAIX Exposició sobre drogues
FOTOS XAVIER T.

Ara a la tarda surten de Girona
a 18’30h. i a 19’30h.
(abans era a les 19h.i a 19’45h.)
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Les lluminàries convencionals fan
aquest tipus d’il·luminació

Les lluminàries noves
il·luminen cap a baix i no
dispersen la llum cap amunt

FOTO FLICKR

Definició
A fi de preservar el cel estelat cal
actuar per reduir i/o evitar allò que
el malmet: la contaminació lumínica. S’entén per contaminació lu·
mínica l’emissió de fluxos llumino·
sos innecessaris per a la realitza·
ció de les activitats previstes en la
zona on s’han instal·lat els llums. La
il·luminació incorrecta pot ser per
un excés d’intensitat, d’horaris, de
rangs espectrals o per un incor·
recte direccionament del flux llu·
minós. Moltes vegades, per sobre
del nuclis urbans, observem “clari·
anes taronges o grises” enmig de
la foscor, que són el resultat d’una
mala il·luminació exterior, tant pú·
blica com privada.
Les conseqüències més destaca·
bles de la contaminació lumínica
són de caire ecològic i econòmic

L’enllumenat públic
Tots ells eren conscients de que
la visió del llum dels estels és i ha
estat font d’inspiració per a tota
la Humanitat i de que la seva ob·
servació ha representat una peça
clau per al desenvolupament cul·
tural i científic de totes les civilit·
zacions. En aquesta conferència
es va recordar que la Humanitat
sempre ha observat el firmament
per tal d’interpretar-lo i intentar

comprendre les lleis físiques que
governen l’univers.
Es va acordar declarar l’any 2009
com l’Any Internacional de l’Astro·
nomia i any en que la UNESCO ha
declarat el cel estelat patrimoni
de la Humanitat, per tal de recor·
dar que aquest és una herència
comuna i universal, així com part
integrant de l’ambient percebut
per la Humanitat.

S’entén per
contaminació
lumínica l’emissió
de fluxos lluminosos
innecessaris per a
la realització de les
activitats previstes
en la zona on s’han
instal·lat els llums

Cal evitar la idea de
que quan més llum
millor. La quantitat
no fa la qualitat.
Més de la necessària
no garanteix ni
major visibilitat, ni
més seguretat
Segons un estudi de la Universi·
tat Politècnica de Catalunya (UPC),
només a Catalunya cada any es
llencen sense reciclar uns 500 Kg
de mercuri al medi ambienzt.
Les conseqüències econòmi·
ques són obvies. Al fer servir més
recursos dels necessaris, la il·
luminació esdevé ineficient, ja si·
gui calculant-ho amb:

A- Unitats físiques, perquè s’està
renunciant a recursos naturals que
es podrien destinar a altres usos
alternatius. A tall d’exemple a Ale·
manya (1998), un país força ben il·
luminat, l’energia malbaratada en
il·luminar els núvols era equivalent
a l’energia produïda per una cen·
tral nuclear de mitja potència.
B- Unitats monetàries, per la des·
pesa econòmica que representa
el mal ús dels impostos.
Només a Catalunya, cada any es
llencen aproximadament més de
18 milions d’euros per il·luminar
els núvols.

La zona del monestir és una de
les pendents de renovació

A efectes pràctics, un excés d’il·
luminació esdevé un perill per a vi·
anants i conductors. Llums mal ori·
entats o massa potents enlluernen,
fan perdre agudesa visual i ge·
neren zones d’ombra massa con·
trastades. Els conductors acostu·
men a córrer més en zones sobreil·luminades. I pel que fa al descans
diari, la intrusió lumínica, és a dir, la
llum exterior que de manera inde·
sitjada entra a les vivendes, priva
d’un descans reparador.
http://www.starlight2007.net/
declaracion.htm

Canvi d’escala

L’ajuntament d’Amer, sabedor de que l’antic enllumenat públic no
il·luminava bé i malbaratava llum, ha optat per actualitzar-lo
Presentació
El 20 d’abril del 2007 es va ce·
lebrar a La Palma (Illes de Gran Ca·
nàries) la Conferència Internacio·
nal en Defensa de la Qualitat del
cel Nocturn i el Dret a Observar
els Estels. Hi van assistir represen·
tants de la UNESCO, OMT, IAU, altres
agències, organitzacions internaci·
onals i membres de la comunitat ci·
entífica i acadèmica de tot el món.

(i, per extensió, socials). Les prime·
res, fan referència a:
A- L’agressió que la contamina·
ció lumínica fa al fràgil ecosistema
nocturn i, per tant, a les seves ca·
denes tròfiques (creant desequili·
bris que faciliten l’aparició de pla·
gues i l’empobriment genètic de
poblacions o, en el pitjor dels ca·
sos, provoca extincions d’espècies
nocturnes).
B- La contaminació directa que
provoca l’emissió de residus com
el CO2, originats en la generació
d’electricitat malbaratada en il·
luminar els núvols.
C- La contaminació indirecta pro·
vocada per la generació de residus
sòlids d’alta toxicitat que no es re·
ciclen adequadament. Les làmpa·
des d’enllumenat porten mercuri,
cadmi i altres metalls pesats, tòxics
pels éssers vius.

Nous models de lluminàries
d’Amer. A dalt el model general,
a baix el model pel casc antic

L’ajuntament d’Amer, sabedor de que l’antic en·
llumenat públic no il·luminava bé i malbaratava
llum, ha optat per actualitzar l’enllumenat públic.
En general, es coneix que, a escala municipal, la des·
pesa energètica de l’enllumenat públic representa
el 50% de la despesa energètica total. Per tant, en
un context econòmic de recessió com l’actual, ha
estat prioritari remodelar l’enllumenat públic. En to·
tal, per aquesta obra, s’han invertit 303.807,73 € del
Fons Estatal d’Inversió Local. S’estima que aquesta
despesa es veurà compensada per la reducció de la
futura despesa energètica del municipi.
Tal com es va explicar en el darrer butlletí amb data
de 2-12-08, el Butlletí Oficial de l’Estat va aprovar el

Reial Decret Llei 9/2008, pel qual es crea un Fons Es·
tatal d’Inversió Local i un Fons Especial de l’Estat
per a la Dinamització de l’Economia i l’Ocupació, de
8.000 milions d’euros repartits en funció de la po·
blació de cada municipi. Al nostre municipi la quan·
titat màxima que corresponia pel nombre d’habi·
tants és de 401.055 €. La data límit per a presentar
els projectes era el 24/01/09, i les condicions dels
projectes per optar a aquest finançament eren:
a) no podien estar inclosos en els pressupostos mu·
nicipals del 2009. b) no podien superar els 5 milions
d’euros. c) en cas de necessitar mà d’obra nova, ha·
vien de contractar a persones aturades. d) havien
d’estar finalitzats en acabar l’any 2009.
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El projecte
El projecte del nostre municipi re·
presenta actualitzar i racionalitzar
les instal·lacions d’enllumenat pú·
blic, seguint la normativa vigent.
Això significa adquirir un compro·
mís en reduir els nivells de conta·
minació lumínica, promoure l’es·
talvi energètic i garantir el nivell de
llum per oferir seguretat (la qual
era deficient en el Passeig del Firal,
Carrer sant Martí, Fira dels Reis...).
Concretament, les actuacions
s’han centrat en:

foto: XAVIER T.

A- Tensar i trenar el nou cablejat
de les parets i soterrament del ma·
teix en les travessades de carrer,
per exemple en el grup Bellvespre,
el carrer Mossèn Cinto Verdaguer,
etc. Haver-ho soterrat tot represen·
tava posar al dia només 3 carrers
en comptes de 15 com s’ha fet.
B- Instal·lar diferencials rearmables.
Aquests dispositius eviten la sus·
pensió del subministrament elèc·
tric per incidències no rellevants.
La singularitat d’aquests diferen·
cials és que en 3 minuts es recon·
necten automàticament, per tant
el poble no es queda a les fosques
per una incidència menor.
C- Actualitzar el model de fanals,
seguint les darreres normatives.
S’han instal·lat dos models: un clàs·
sic i un modern. A la part antiga
del poble, el model clàssic instal·
lat és el Vuitcentista. El trobareu als
carrers: carrers Nou, Sant Antoni,
de Dalt, Fira de Sant Martí, Fira dels
Reis, Fira de Sant Isidre, Riera, Pa·
quito Moner, Pep Ventura, Olot,

foto: XAVIER T.

Nou enllumenat i eixamplament de la vorera al Carrer
Jacint Verdaguer
L’enllumenat de baix
consum al Carrer Nou

foto: HOP-FROG FLICKR

Nou enllumenat al
Carrer de Sant Antoni

fanals tipus “casc antic”

En resum, cal evitar la idea de que quan
més llum millor. La quantitat no fa la quali·
tat. Més il·luminació de la necessària no ga·
ranteix ni major visibilitat, ni tampoc més se·
guretat.Les mesures de reducció de la con·
taminació lumínica no signifiquen menys
punts de llum ni menys nivell d’il·luminació,
sinó il·luminar millor i aprofitar-la millor.
Les administracions públiques, consci·
ents d’aquesta crida de la comunitat ci·
entífica, ha començat a regular la raci·

Ludovico, Sant Benet, Travessera
de l’Abat, Narcís Junquera, Migdia
i d’Avall. En total s’han instal·lat 68
punts de llum. A la part més nova
del poble, el model més modern
instal·lat és el Bàsic. El trobareu als
carrers: Mossèn Cinto Verdaguer,
Passeig del Firal, Francesc Macià,
Plaça del Centre, Bellvespre, Guille·
ries, Llevant, Montseny, doctor Du·
ran i Bassegoda. En total s’han ad·
quirit i instal·lat 64 punts de llum.
Mitjançant acord de la Junta de Go·
vern Local de data 18 de març de
2009 es va aprovar l’adjudicació
provisional de l’obra a PRODAISA.
Aquesta empresa va incorporar en el
seu pressupost altres millores addici·
onals, entre les quals destaquem:

A la part antiga
del poble, el model
clàssic instal·lat és
el Vuitcentista
A-Instal·lar uns focus per il·luminar
el pàrking del camp de futbol.
B- Incorporar l’enllumenat de dos
carrers addicionals: carrer Guille·
ries i carrer Bassegoda, els quals no
constaven en el pressupost inicial.
c) substituir les bombetes de va·
por de mercuri de la Plaça del Mo·
nestir per bombetes de vapor de
sodi, que fan la mateixa llum i són
menys contaminants i il·luminar
l’accés al museu.
D- Incorporar reguladors del flux
de llum en els quadres..., per poder
graduar la intensitat de llum, en
cas que sigui necessari, per exem·
ple per la processó dels Dolors.
El pressupost per sectors ha es·
tat Passeig del Firal - carrer Nou
(120.219 €), grup Bellvespre (56.961
€), Sector Central (83.338 €) i sector
Montseny - Font alta (43.289 €).

onalització de l’enllumenat públic i pri·
vat. Catalunya ha estat una de les comuni·
tats pioneres en regular el tema. El Parla·
ment de Catalunya va aprovar per unani·
mitat la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’orde·
nació ambiental de l’enllumenament per a
la protecció del medi nocturn (PDF 29 Kb).
Bàsicament, els objectius d’aquesta llei són:
evitar la contaminació lumínica, promoure
l’estalvi energètic i garantir un nivell de
llum a la via pública per oferir seguretat.

foto: RNYEUA.FLICKR

16 BMd’A GENER 2010

Sí que teniem
pressupost per
l’any 2009!!

ram navegable del Riubrugent

Consorci Ter-Brugent

Una de les actuacions més rellevants del consorci ha
estat iniciar la elaboració de l’Agenda 21
El consorci Ter-Brugent és

un ens supramunicipal que té per
objectiu la promoció, el suport i
la participació en activitats eco·
nòmiques i socials que contribu·
eixin al desenvolupament de l’en·
torn socioeconòmic de l’àmbit
del Ter Brugent. Actualment està
format pels ajuntaments d’Amer,
Anglès, la Cellera de Ter, Sant Julià de Llor i Bonmatí i pel Consell
Comarcal de la Selva.
Està en curs la tramitació per in·
cloure-hi l’ajuntament d’Osor.
La presidència actual és a càrrec
de la Judit Guirado i el gerent és
en Josep Roca.
Una de les actuacions més relle·
vants del consorci ha estat iniciar

la elaboració de l’Agenda 21. En el
darrer butlletí s’explicaven els do·
cuments més destacats que van
donant forma al compromís in·
ternacional amb el desenvolu·
pament sostenible (Cimera de la

Una de les
actuacions més
rellevants del
consorci ha estat
iniciar la elaboració
de l’Agenda 21
Terra, la carta d’Aalborgh, etc.) i
que, a nivell local, es concreta en
la redacció de l’agenda 21.
Si voleu seguir el desenvolupa·
ment dels treballs podeu dirigir-

vos al web http://www.deplanle·
gislacion.com/~A21terbrugent/
inici.html.
Esperem els acords de les reu·
nions prèvies a la cimera de Co·
penhague, els acords de la qual
ens han de permetre afrontar les
necessitats d’aquest mil·leni i su·
perar el Tractat de Kyoto.
Des de l’ajuntament d’Amer con·
tinuem treballant per a que fra·
ses com “mai el present havia re·
presentat una amenaça tan seri·
osa pel futur” del president de la
Generalitat de Catalunya, el José
Montilla o “el reloj casi ha llegado
a cero” d’ Yvo Boer director del
seceretariat de l’ ONU per al Canvi
Climàtic deixin de ser una realitat.

LA FONT DE L’ESTACIÓ
En el darrer trimestre de l’any
passat, s’ha instal·lat en la pista
de l’estació la nova font, apro·
fitant una vella mina d’ai·
gua fins ara en desús.
Aquest és un projecte antic i
molt demandat per diferents
col·lectius: pares i mares amb

mainada que fan servir el gron·
xadors i la pista, ciclistes de la
via verda, monitors d’esplai, usu·
aris de les taules de pícnic, etc.
La obra ha estat finançada per
gentilesa de Prodaisa, això sig·
nifica que no ha tingut cap cost
addicional per al municipi.

Reiteradament en els plens
de l’ajuntament, els regidors de
CIU fan explícita la seva preo·
cupació per la manca de pres·
supost de l’any 2009. És impor·
tant aclarir que quan no hi ha
una votació explícita del pres·
supost de l’any en curs, no sig·
nifica que aquest no existeixi.
En el monogràfic del darrer but·
lletí es va exposar una síntesi
dels comptes anuals del 2008.
En aquest article s’explicaven
conceptes bàsics tant del ba·
lanç, com del compte de pèr·
dues i guanys de l’exercici 2008.
Aquesta informació, a més de
ser un exercici de transparèn·
cia, és complementària a l’ar·
ticle 169.6 del Real Decret Llei
2/2004 del 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la llei re·
guladora de les Hisendes Locals.
L’article en qüestió diu “si a l’inici
de l’exercici econòmic no ha·
gués entrat en vigor el pres·
supost corresponent a l’any,
es considerarà automàtica·
ment prorrogat el de l’any an·
terior amb els seus crèdits inici·
als, sense perjudici de les mo·
dificacions que es realitzin con·
forme al disposat en els arti·
cles 177, 178 i 179 d’aquesta
Llei i fins l’entrada en vi·
gor del nou pressupost…”.
Aquesta norma permet afir·
mar que hem finalitzat
l’any 2009 amb un pressu·
post regulat i amparat per
la llei d’Hisendes Locals.
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Nadales

concert de nadales a l’església

concert DE L’AmA i el Cor Parroquial
A L’ESGLESIA DE SANTA MARIA D’AMER
El darrer 27 de desembre del

glésia de Santa Maria d’Amer.
El concert es va estructurar en tres
parts. La primera interpretada pel
Cor Parroquial, va consistir en sis

fotoS: JOAN LOPEZ

2009, el Cor Parroquial i l’Associa·
ció Musical Amerenca, van oferir un
concert conjunt de Nadales, a l’es·

Amer ben
respectuós!

nadales. D’aquestes, volem desta·
car: “Omplena’ns de Bonança, Pau i
Bé”, composada per en Pau feixes,
qui esporàdicament fa de director
de Cor, substituint a en Jordi Ollé; i
la versió de “Les Dotze Van Tocar”
d’en Jaume Puig, pianista del cor.
La segona part va estar a càrrec de
l’Associacio Musical Amerenca, la
qual va continuar amb el reper·
tori nadalec interpretant: A la plana
(popular russa, amb arranjaments
d’en J. Ollé), Nadal nadal (amb ar·
ranjaments d’en P. Feixes), El de·
sembre congelat (popular catalana
amb arranjaments d’en J. Ollé) i El
timbaler (tadicional amb arranja·
ments d’en P. Feixes).
La tercera part del concert va ser
una entranyable actuació conjunta
d’ambdues entitats. Tots junts van
interpretar: Per damunt la neu, Santa
nit, El noi de la mare, Quan somrius,
Fum fum fum i Joia en el món!.

La deixalleria
té un horari que
cal de respectar

nova oficina
de correus
L’oficina de Correus s’ha
traslladat a l’avinguda de
Barcelona, n. 5, baixos.
Els horaris seguiran essent
els mateixos:
De dilluns a divendres
de 8 a 12 h,
El dissabte de 8 a 11 h.

Un bon acolliment pel visitant del Pessebre

Algunes de les escenes recreades en el Pessebre

Malgrat els imponderables del fred, el vent i la pluja, el Pessebre segueix

d’amerencs disposats a fer de “figuretes de pes·
sebre” és nombrosa i els organitzadors aconse·
gueixen crear l’ambientació adient per a que
aquestes s’hi trobin a gust.
Volem destacar-ne els grups de pastorets que
interpretaven cançons i les casetes amb re·
constituents pels visitants, que donen un aire

Per alguns veïns és ja
una pràctica habitual
abandonar tota mena
d’estris, andròmines
i restes d’esporga fora
dels contenidors
i la gestió de residus comporta una
despesa important pels municipis.
Per això fem una crida a tots els vi·
latans d’Amer perquè siguem curo·
sos a l’hora de reciclar aquests resi·
dus que tots i totes generem a diari.
La deixalleria té un horari de funci·
onament i s’ha de respectar. No val
a portar les coses quan a cadascú
li convingui i deixar-les a fora, pro·
piciant l’abocament incontrolat
en aquesta zona. Si realment esti·
mem el nostre poble, cal que res·
pectem el nostre entorn, siguem
curos amb els nostres residus i do·
nem exemple als nostres infants i
joves amb els nostres actes.

El nostre pessebre vivent
Sí, del nostre poble, perquè la quantitat

Venim observant de manera
reiterada el mal ús de les àrees
de recollida selectiva i de rebuig
del nostre poble. Per alguns ve·
ïns i veïnes és ja una pràctica ha·
bitual abandonar tota mena d’es·
tris, andròmines i restes d’esporga
fora dels contenidors, donant una
imatge de brutícia i incivisme.
El servei de la deixalleria municipal

més dinàmic al conjunt. També la instal·lació
d’una font molt reeixida a càrrec dels volunta·
ris de les fonts.
El gran nombre de visitants avala l’interès pel
Pessebre. Això és, sens dubte, la millor medicina
per recompensar tot l’esforç que el grup hi de·
dica, tant a la recreació d’ambientacions rústi·
ques i artesanes com d’estampes nadalenques.
I també per engrescar a tots els vilatans que hi

participen. Malgrat els imponderables del fred,
el vent i la pluja, que va fer anular un part de
la segona sessió, el Pessebre Vivent d’Amer se·
gueix endavant.
Des d’aquest Butlletí volem agrair a tots els fi·
gurants, visitants i organitzadors l’esforç i tena·
citat que demostren.
Moltes gràcies.

Donació
voluntària
de sang

1

1. ABOCAMENTS PROP DE LA RIERA
2. ABOCAMENTS INCONTROLATS A UN SOLAR
3. ABOCAMENTS INCONTROLATS DE RUNA
4. RUNES EMBRUTANT UN SOLAR

2
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3

El dijous 8 d’octubre va tenir
lloc la darrera donació de l’any
2009. En aquesta ocasió hi va ha·
ver 67 donants de sang més 5
oferiments que, per algun mo·
tiu poc rellevant, no van po·
der donar sang. Aquesta ve·
gada, a més, es van estrenar 4
donants nous. A tothom se’l va
obsequiar amb una capsa de
sals de bany, entrepà i beguda.
Aquesta vegada no hi va ha·
ver cap donació de plasma.
En l’anterior, en canvi, n’hi va ha·
ver 6. Per a la donació de plasma

4

ha de venir una furgoneta es·
pecial i, si no s’arriba a un mí·
nim de donants de plasma, la
furgoneta no es desplaça de
manera que els donants han
d’anar a l’Hospital Trueta.
Quan els del Banc de Sang tru·
quen per recordar-te el dia de
la donació, et pregunten si es·
taries interessat/da en donar
plasma. T’informen del funcio·
nament i et donen hora, ja que
és un procés molt més llarg.
Aquest dia també hi va haver
un donant d’òrgans, en aquest

cas, medul·la òssia. S’ha d’om·
plir un paper especial davant
del metge i un testimoni.
Per cert, us heu preguntat per
què a la pancarta enunciativa de
donants els joves de la foto no
són d’Amer?? Fa dos anys va fer
un vent molt fort que va malme·
tre la pancarta. La presidenta la
va portar a l’Associació de Do·
nants de Sang de Girona per·
què l’arreglessin. Quan la van
trucar que passés a recollir-la,
no era la nostra. Algú d’un al·
tre poble se l’havia endut.
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POSTAL NADALENCA I
ICONA BIZANTINA

pectador a emprendre un viatge
extraordinari al passat a través de
les pintures i, tot, a poques pas·
ses de casa. Per l’altra, ens trobem
amb un recull de postals nadalen·
ques de tota mena. Algunes desta·
quen per la seva originalitat, men·
tre que altres ho fan per un estil
naïf que més que cap altra cosa,
els dóna un aire simpàtic.
Essent el Nadal la temàtica cen·
tral, el caràcter de cada dibuix va
des del religiós fins a una demos·

POSTALS DE NADAL AL MED’A

Les exposicions al MEd’A

Cançons i Postals DE NadAL, Icones Bizantines i Amer
60 Anys de Memòria, EL DARRER trimestre de 2009
Amer, 60 anys de memòria
El divendres 6 de novembre es

va inaugurar l’exposició “Amer,
60 anys de memòria”, coordinada
pel Sr. Puigdemont, gran coneixe·
dor de la història de la nostra Vila.
La temàtica girava al voltant de la
Festa de l’Aniversari.
Amb un petit apunt històric dels
orígens de la nostra Vila, l’exposi·
ció prenia embranzida, resseguint
un camí, a mode de fris cronolò·

cartells de les festes
de l’aniversari

gic, de 60 anys ençà al llarg de les
tres sales d’exposicions temporals
habilitades al museu.

Postal nadalenca exposada al med’a

Des d’una revista mural setmanal,
anomenada “Sitio”, que era feta ín·
tegrament a mà, fins als tan cone·
guts cartells que veiem cada any
anunciant la Fira de l’Aniversari,
més coneguda com a Fira de la
Castanyada, passant per innume·
rables fons documentals en for·
mat fotogràfic sobre els actes que
es feien anys enrere per a celebrar
l’anomenada festa.

Cartells antics de les
Festes de l’Aniversari

tració, aconseguida amb més o
menys gràcia, del que entenem
per esperit nadalenc i els valors
que l’acompanyen.
Cal destacar el conjunt d’una tren·
tena de reproduccions fotogràfi·
ques a mode de postals d’obres
medievals i gòtiques.
També es pot fer una ullada a un
recull de cançons i frases nadalen·
ques i, incitant subtilment a la par·
ticipació, a una cartolina en blanc
per a què tothom hi escrigui el que
vulgui sobre el Nadal en general.

Imatges de les seccions del lloc web municipal

Les novetats al WEB s’acumulen!!

Es va crear una secció dedicada als temes de MOBILITAT
Al BMd’A anterior vàrem dei·
xar d’explicar-vos que, des de fa
temps, tenim dues seccions noves:
Mobilitat i Publicacions. Recent·
ment hem habilitat la secció de Joventut. Es va crear una secció de·
dicada als temes de Mobilitat. Allà
podreu informar-vos de les iniciati·
ves que l’Ajuntament i altres asso·
ciacions promouen per afrontar el
repte de la sostenibilitat.
Aquesta secció està dividida en

L’Ajuntament d’Amer
ha creat l’enllaç perfil
del contractant per
tal de facilitar l’accés
a la documentació
relativa a expedients
de contractació
tres apartats: Mobilitat sostenible
(on s’explica el compromís d’Amer
per a esdevenir més sostenible, les
activitats que la PTP-Comarques
Gironines i l’Ajuntament han realit·
zat dins de la Setmana de la Mo·
bilitat Sostenible i Segura, infor·

mació del servei “vols compartir
cotxe?”...), Camins escolars i, final·
ment, Noticies i enllaços (on troba·
reu informació sobre la integració
tarifària a Girona, drets europeus
dels vianants, etc).
També es va incloure una secció
dedicada a les Publicacions Locals. En aquesta secció es visua·
litza la perseverança i l’afany d’in·
formar a nivell local.
En l’apartat BMd’A, clicant sobre les
portades podreu consultar tots els
butlletins que ha publicat l’Ajunta·
ment des del 2008.
Facilitar-vos l’accés a la seva con·
sulta és una important millora tant
en la tasca informativa com en el
compromís de transparència de
l’Ajuntament. De la mateixa ma·
nera, en l’apartat Amera, podreu
consultar qualsevol número de la
història recent d’Amer, escrita en
primera persona, és a dir, pels pro·
pis vilatans i vilatanes.
Recentment hem estrenat la sec·
ció de Joventut, en la qual troba·
reu informació dirigida als joves

Podreu informar-vos
de les iniciatives que
l’Ajuntament i altres
associacions promouen
per afrontar el repte de
la sostenibilitat
En la secció Àlbum hem continuat
actualitzant l’agenda gràfica de la
nostra vila, sense renunciar a re·
viure els bons records que van dei·
xar el 2008 i el 2009.
En aquesta secció estrenem l’apar·
tat dedicat a les fotografies del
nou any 2010.
Si voleu consultar fotografies dels
anys anteriors, també podeu ferho (els àlbums del 2008 i del 2009
continuen íntegrament consulta·
bles, malgrat no visualitzeu l’índex).
L’àlbum del web ha enriquit l’apar·

En la secció Serveis hem incor·
porat informació relativa al mer·
cat setmanal d’Amer, amb foto·
grafies cedides per Julian Lopez
Arenas. En la secció Ajuntament,
a part de l’enllaç perfil del contractant, també trobareu un apartat
d’organismes oficials per facilitarvos la comunicació amb altres ad·
ministracions. En la mateixa sec·
ció s’ha actualitzat els continguts
d’acord i plens de l’Alcaldia, taulell
d’anuncis i la normativa supramu·
nicipal. En la darrera opció hi tro·
bareu informació relativa al Con·
sorci Ter-Brugent.
Novament recordem a totes les
entitats que vulguin visualitzar-se
en el web heu d’enviar la vostra
sol·licitud a batlle@amer.cat

PUBILLA I HEREU 2009

Art Bizantí i postals de Nadal

Del 9 de desembre al proper 24
de gener les sales temporals del
Med’A acullen dues exposicions
ben diferenciades.
Per una banda, 9 obres pictòriques
d’estil bizantí creades pel pintor
empordanès Pere Saís Pascalet.
La ruta inicia el viatge amb una
aclaridora i concisa descripció es·
crita de la història de l’Art Bizantí
a la Mediterrània, convidant a l’es·

per informar-se sobre temes de
treball, formació, habitatge, etc...
en l’apartat xarxa jove trobareu
un servei gratuït de la Generalitat
per a que el jovent pugui crear les
seves pròpies webs.

tat poble i entorn, amb l’aporta·
ció del blog que ens ofereix el fo·
tògraf Julian Lòpez Arenas. Des
d’aquestes línies volem fer explícit
el nostre agraïment per la seva al·
truista col·laboració.
En l’àrea Ajuntament a un clic (a
la dreta de la pantalla), podeu con·
sultar tots els edictes que es publi·
quen al Butlletí Oficial de la provín·
cia de Girona. Els més rellevants
es pengen directament al taulell
d’anuncis que s’ha afegit a la sec·
ció Ajuntament. També i segons
el que estableix l’article 42 de la
Llei 30/2007 de Contractes del
Sector Públic, i amb la finalitat d’as·
segurar la transparència i l’accés
públic a la informació relativa a la
seva activitat contractual, l’Ajunta·
ment d’Amer ha creat l’enllaç per·
fil del contractant per tal de facili·
tar l’accés a la documentació rela·
tiva a expedients de contractació
de l’Ajuntament conforme al pre·
cepte legal esmentat.

L’Eva i en Bernat representen el nostre municipi 2009-2010

En plena Festa Major d’aquest any
passat van ser proclamats la Pubilla
Eva Carreras i l’Hereu Bernat Añaños
com a successors de l’Ariadna
Boada i l’Alejandro Castelló.
Val a dir que van tenir una gran
aclamació, no només d’amics i familiars,
sinó de tot l’estol de joves i infants
amerencs. Les dames seleccionades

van ésser la Sandra Constançó i la Berta
Molins; els cavallers en Pau Feixas i en
Marc Clarà. La presentació de l’acte, a
càrrec de la Sara Clarà i en Jordi Serrano,
va ser de nou molt lluïda i original.
Aquesta elecció sempre desperta la
simpatia dels amerencs i el resultat
mai no decep per la competitivitat
sana que hi ha entre els candidats.
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Els nous
amerencs
FOTOGRAFIES JOAN LOPEZ

Sabieu que a Catalunya i a les
comarques gironines Marc
ha estat el nom més utilitzat
per a nen i Júlia per a nena?.
Concretament el rànking ha
estat: Marc, Arnau, Àlex i Pau
per a nens i Júlia, Laia, Paula
i Maria per a nenes

12/10/2009 POL LOPEZ DE COCA ROIG, FILL D’EN JOAN I L’ESTEL ROIG

15/11/2009, POL SINGH KAUR, FILL D’EN KULWINDER I LA MANPREET

09/09/2009 IVET MONTANER SERRADESANFERM, FILL DE L’EDUARD I DE LA IRENE

03/11/2009 ARNAU ORTIN BUSTAMANTE, FILL DE L’ EDUARD I L’ESTEFANIA

16/11/2009 CLÀUDIA MONSERRAT VILÀ, FILL D’EN JOSEP I LA MERITXELL

10/10/2009 SOKAINA ARIBA BOUGHASSAL, FILLA D’EN BOUZIAN I LA FATIHA

PERE MADEO RODRIGUEZ
FILL D’EN ROBERT I L’ERIKA
05/10/2009
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foto: LONOAK-FLICKR

Arqueologia a la
Plaça Sant Miquel
La troballa més destacada és un mur
de grans dimensions, 11 metres de
llargada per 1,5 d’amplada Facturat
amb blocs calcaris escairats
Durant el mes de setembre de

2009 es va dur a terme el segui·
ment arqueològic dels treballs de
soterrament dels dipòsits de les
escombraries a la plaça Sant Mi·
quel d’Amer. Aquests s’han limitat
a un petit espai de 33m².
Durant la intervenció s’han loca·
litzat diversos murs d’estructures
més antigues, així com nivells de
rebliment i anivellament, i possi·
bles inhumacions encara per con·
firmar. Amb els treballs arqueolò·
gics realitzats en un espai tan re·
duït a la Plaça de Sant Miquel no
s’han pogut establir seqüències
cronològiques clares per a les es·
tructures localitzades ni els sedi·
ments que els cobreixen.
La troballa més destacada és un
mur de grans dimensions, 11 me·
tres de llargada per 1,5 d’amplada,
facturat amb blocs calcaris escai·
rats de mitjà format i lligats amb
morter de calç blanca, del que s’ha

Falciots i orenetes

qualsevol acció que es faci, tant sobre els ocells
mateixos, com sobre els seus nius, està penalitzada
Falciots i orenetes són aus in·

sectívores molt comunes a tot
Catalunya. Moltes d’elles viuen en
medi urbà, tot i que algunes espè·
cies ho fan al medi rural i fins i tot
en zones de penya-segats. Amb
l’excepció del ballester o avió, una

alguna espècie d’oreneta que nia a
forats naturals a parets rocoses.
Per la seva banda, amb el falciot
succeeix el mateix però a l’inrevés:
en general nien a cavitats naturals
a parets rocoses i penya-segats,
menys alguna espècie que ho fa

nius d’orenetes a la plaça del MOnestir d’amer

espècie de falciot, tots els presents
als Països catalans són aus migra·
tòries i són clars indicadors de l’ar·
ribada de la primavera i la tardor.
La majoria d’orenetes nien als tí·
pics nius que elles mateixes fan a
base de fang sota les teulades de
les cases i edificis. Tot i així, hi ha

sota les teules dels edificis.
Com a curiositat, apuntar que al·
guna espècie d’uns i altres fins i
tot tornen al mateix niu quan a la
primavera següent venen a fer la
nova pollada.
Cal tenir present que totes les es·
pècies de falciots i orenetes, estan

protegides pel RD 439/1990 de 30
de març, no perquè siguin espècies
amenaçades (amb les excepcions
de l’oreneta cua-rogenca i l’oreneta
de ribera que sí que ho estan), sinó
perquè tenen un alt interès sanitari
pel control de plagues i insectes al
tractar-se d’unes aus, que tal i com
hem comentat són àvides devora·
dores d’insectes i aràcnids.
Per aquest motiu, qualsevol acció
que es faci, tant sobre els ocells
mateixos, com sobre els seus nius,
està penalitzada.
Alguns particulars, s’han mostrat
preocupats per les acumulaci·
ons d’excrements dels polls d’ore·
neta sota els seus nius i pels con·
seqüents danys estètics als edifi·
cis. Per evitar-ho, i si ens molesta,
caldrà aplicar solucions imaginati·
ves com podria ser la col·locació,
uns 15-20 cm sota els nius, d’unes
fustes fixades a la paret mitjançant
angles que serviran per retenir els
excrements dels polls d’oreneta.

Alguns particulars,
s’han mostrat
preocupats per
les acumulacions
d’excrements dels
polls d’oreneta sota
els seus nius i pels
conseqüents danys
estètics als edificis

treballs de control arqueològic

pogut documentar un tram bas·
tant llarg, amb una potència, en
alguns punts, fins a 70 cm. El mur
ocupava tota l’extensió de l’exca·
vació, fet que ens impedeix co·
nèixer les seves dimensions totals.
Aquesta construcció conserva tres
filades que semblen la fonamenta·
ció i una última que podria ésser la
cara vista, amb la qual cosa podria
tractar-se del nivell de circulació
relacionat amb el moment de fun·
cionament d’aquesta estructura.
És coneguda l’existència en aquest
indret de l’antiga església de
Sant Miquel, dinamitada durant
la Guerra dels Segadors (1640).
Aquest element podria formar
part d’aquest centre de culte reli·
giós dedicat a Sant Miquel i ser la
primitiva església de la vila, d’es·
til romànic, actualment inexistent
i sense una ubi urant l’adequació
d’aquest espai l’any 1984, de la qual
no existeix documentació escrita,
es varen localitzar un gran nom·
bre de restes humanes, majoritàri·
ament concentrades al costat nord
del mur aparegut. Segons aquesta
informació el cementiri de l’esglé·
sia s’ubicaria al centre de l’actual
plaça. D’altra banda s’ha pogut ob·
servar com el mur té una lleugera
tendència a tancar en direcció sud
en el seu extrem oest. Plantegem
com a hipòtesi que aquest mur
nord podria ésser el tancament de
l’església romànica de Sant Miquel.

Cala de prospecció de la superfície afectada

Durant la nostra intervenció també
s’ha determinat que aquest mur s’as·
sentava per sobre d’una possible es·
tructura anterior. Atès que l’espai que
ocupava la intervenció no es va ex·
cavar en tota la seva potència no s’ha
pogut determinar ni les seves carac·
terístiques, ni la seva cronologia.
Els altres elements arqueològics
localitzats en aquest espai estan
possiblement relacionats amb la
presència d’un antic canal d’aigua

en sentit est-oest.
Un cop finalitzats els treballs de
registre, s’ha realitzat la protecció
i cobriment dels elements apa·
reguts a l’espera de que, en futu·
res intervencions, es pugui exca·
var tot aquest espai en extensió i
que sigui possible un estudi més
aprofundit, així com posar en va·
lor totes aquestes restes arqueolò·
giques de la vila d’Amer.
Xavier Aguelo Mas
Arqueolític Terra-sub

Recolzament a les consultes per la independència

A DALT Falciot i A SOTA orenetA

El 29 d’octubre de 2009 l’Ajuntament d’Amer
aprovà en ple ordinari i per unanimitat la moció
de recolzament a la consulta per la independèn·
cia. D’aquesta manera, en un gest de clar compromís
per la democràcia participativa i la implicació ciuta·
dana, ens sumàvem a altres municipis que s’han anat
comprometent d’ençà el 13 de setembre d’enguany.
Felicitem Arenys de Munt, als impulsors i els veïns

del poble que va posar en marxa les consultes. I fe·
licitem-nos tots, pel que representa aquest movi·
ment ciutadà de millora de les institucions, la polí·
tica, la participació, i, a la fi, de la vida quotidiana.
Els pobles veïns: La Cellera de Ter i Les Planes
d’Hostoles van fet la consulta popular el 13 de de·
sembre del passat any. Amer proposa fer la con·
sulta al febrer o l’abril de 2010.
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Llicències d’obres
Junta de Govern 07/10/09

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 122/2009

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 5/2009

Sol·licitant: Tomas Feu Parés
Obra: Reforma del bany.
Emplaçament: Av. Barcelona, 8, 2n 2ª

Sol·licitant: Antoni Bombí Arnau
Obra: Rehabilitació façana
principal habitatge
Emplaçament: C/ Sant Benet, 8

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 112/2009
Sol·licitant: Jordi Feu Garriga
Obra: Canvi d’obertures
Emplaçament: Av. Barcelona, 8, 3r 2ª

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 108/2009
Sol·licitant: Miquel Angel Sanchez, en re·
presentació de la Comunitat de Propietaris
Obra: Col.locació baixants i con·
nexió a clavegueram
Emplaçament: Carrer Sant Benet, 2

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 114/2009
Sol·licitant: Arcadi Pereira Masgrau
Obra: Reparació terrassa i arrebossat paret
Emplaçament: Grup Solivent, 38

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 115/2009
Sol·licitant: Josep Viñolas Amat
Obra: Reparació connexió a cla·
vegueram vivenda
Emplaçament: Carrer Llevant, 6

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 113/2009
Sol·licitant: Montserrat Casacuberta Sau
Obra: Reforma de bany
Emplaçament: Grup Solivent, 24

Noves plaques per
a llicències d’obres

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 162/2009

Sol·licitant: M.Teresa Berenguer Piñana
Obra: Reforma cuina
Emplaçament: C/ Notari Sanchez, 10, 2n

Sol·licitant: José Flores Suarez
Obra: Reparació embús sanejament
Emplaçament: Carrer Dalt, 3

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 124/2009
Sol·licitant: Marta Blanch Serrat
Obra: Substitució fusteria exterior
Emplaçament: Casanova de Pinyana

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 120/2009
Sol·licitant: Joan Quesada Quesada
Obra: Rematar brancals porta garatge.
Emplaçament: Carrer Nou, 13

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 127/2009
Sol·licitant: Jordi Soler Aguilar
Obra: Col.locació porta a reguera
Emplaçament: Av. Antoni Gaudí, 4

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 126/2009
Sol·licitant: Xavier Domènech Tràfach
Obra: Reposició rajoles bany i cuina
Emplaçament: Grup Solivent, 11

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 122/2009
Sol·licitant: Tomas Feu Parés
Obra: Reforma del bany
Emplaçament: Av. Barcelona, 8, 2n 2ª

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 151/2009
S’han esgotat les antigues pla·
ques de color blau i la remesa
actual és de color vermell.
El canvi de color només vol dir
que l’obra és d’inici recent.
La placa de llicència d’obres as·
senyala que una obra té llicèn·
cia municipal.
Aquesta placa la subministra
l’Ajuntament un cop atorgada
la llicència. El particular o pro·
motor de l’obra ha de penjar el
cartell en un lloc visible des de
la via pública.
Això facilita identificar la lo·
calització de l’obra, la data de
concessió de la llicència (les lli·
cències tenen data de caduci·
tat), el número d’expedient de
la llicència i les observacions
que es creguin oportunes.

Sol·licitant: Carlos Cabezas Muñoz
Obra: Reforma parcial de coberta
Emplaçament: C/ Migdia, 22

Junta de Govern 02/12/09

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 106/2009

Sol·licitant: Antoni Salvador Garcia
Obra: Reforma interior vivenda uni·
familiar entre mitgeres
Emplaçament: C/ Sant Antoni, 17

Sol·licitant: Jordi Vidal Mir, en
representació de Rafael Creus Pérez
Obra: Rehabilitació Can Xeia
Emplaçament: Mas Can
Xeia – Sant Climent

LLICÈNCIA D’INSTAL.LACIÓ
D’OBRES EXP. 130/2009

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 134/2009

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 111/2009
Sol·licitant: Pere Babot Artigas
Obra: Canviar banyera per plat de dutxa
Emplaçament: Grup Solivent, 40
LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 110/2009
Sol·licitant: Joan Arbat Prat
Obra: Substituir banyera per plat de dutxa
Emplaçament: Passeig del Firal, 63

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 107/2009
Sol·licitant: Margarita Madeo Cullell
Obra: Construcció d’un galliner
Emplaçament: Mas Rajolet

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 99/2009
Sol·licitant: Pere Soler Reverter
Obra: Reforma teulada
Emplaçament: Paratge Les Prades

Junta de Govern 21/10/09
LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 118/2009
Sol·licitant: INGISA 2000 s.l.
Obra: Obertura 2 cates 2x2m per
2 noves línies subterrànies de
baixa tensió a 230/400V per a 2 no·
ves caixes de distribució.
Emplaçament: Av.Selva, 18

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 125/2009
Sol·licitant: Promocions Egea i fills s.l.
Obra: Obertura i tancament de cata per
nou subministrament soterrani BT
Emplaçament: Rbla. Catalunya, 20

Sol·licitant: M. Angels Ensesa Planagumà
Obra: Fer desaigüa i bany
Emplaçament: Plaça de la Vila, 9

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 117/2009

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 93/2009

Sol·licitant: M.Teresa Biern Gomez
Obra: Arranjament bany
Emplaçament: Grup Solivent, 66

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 159/2009

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 87/2009

Sol·licitant: Llàtzer Reverte, en re·
presentació de Constructora e In·
mobiliaria de Solsona s.a.
Obra: Instal.lació grua torre.
Emplaçament: Parc de bombers

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 121/2009
Sol·licitant: Marc Montaner Font
Obra: Anivellament jardí
Emplaçament: C/ Tres Rocs, 11

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 93/2009
Sol·licitant: Carlos Cabezas Muñoz
Obra: Reforma parcial de coberta
Emplaçament: C/ Migdia, 22

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 116/2008
Sol·licitant: José Gregorio Mar·
cano Maneiro, en representa·
ció d’Eva Malagon Sanchez
Obra: Consolidació part de sostre planta
baixa i ampliació obertura garatge
Emplaçament: C/Fira Sant Martí, 19

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 137/2009
Sol·licitant: Narcís Junquera Fusellas
Obra: Paviment pati.
Emplaçament: Mas La Boada de les Costes

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 147/2009
Sol·licitant: Joan Güell Panosa
Obra: Reforma de bany i lavabo
Emplaçament: C/Sta. Brigida s/n

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 111/2008

Sol·licitant: Gloria Costa Planella
Obra: Arrebossar cobert existent, col.
locació 2 portes garatge i realitza·
ció divisions interiors per a garatge.
Emplaçament: Carrer Girona, 27

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 146/2009
Sol·licitant: Rafel Iglesias Ridaura
Obra: Repassar teulada i neteja de canal
Emplaçament: Pl. Sant Miquel, 15

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 143/2009
Sol·licitant: M.Teresa Roura Nonó
Obra: Reparar la part baixa de la façana
Emplaçament: Rbla. Catalunya, 25

LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ EXP.8/2009
Sol·licitant: Anna Mª Giralt Torrent
Emplaçament: Avda. Antoni Gaudí, 29

Junta de Govern 23/12/09
LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 160/2009
Sol·licitant: Joan Navarro Martinez
Obra: Canvi de barret i neteja xemeneia
Emplaçament: C/Sant Benet, 2, 3r 1ª

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 148/2009
Sol·licitant: Antonia Martos Delgado
Obra: Substitució d’obertures
Emplaçament: Carrer Puigdali, 2, 3r 1ª

Sol·licitant: Albert Agusti Rigall
Obra: Canvi rajoles bany
Emplaçament: Carrer Olot, 4

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 142/2009
Sol·licitant: Josep Carreras Vila, en
nom d’Endesa Generación s.a.
Obra: Reparació de les 8 cober·
tes de la colonia d’Endesa
Emplaçament: Carretera C-63, km. 44,5

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 161/2009
Sol·licitant: Pere Martori Illa
Obra: Neteja de canal
Emplaçament: C/Avall, 18

L’obra feta

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 141/2009
Sol·licitant: Pere Verdaguer Corominas
Obra: Reparació de tanca
Emplaçament: Passeig del Firal, 29

Traspassada la meitat de la legislatura, i
a un any i mig de les properes eleccions
municipals, és bon moment per aturarse a fer balanç. Aquest s’ha de fer amb
la perspectiva de la situació d’un govern
municipal en minoria que ha heredat uns
groixuts problemes urbanístics

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 153/2009
Sol·licitant: Guillem Franco Salvador
Obra: Pintar façana
Emplaçament: Pl. Pompeu Fa·
bra i Travessera del Nord

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 132/2009
Sol·licitant: Pere Boada Comas, en
nom d’Endesa Generación
Obra: Reasfaltament accés Co·
lònia Hidroelèctrica
Emplaçament: Colònia Hidroelèctrica

1

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 131/2009
Sol·licitant: Joaquim Constansó Vila
Obra: Sanejament i pintat de paret
Emplaçament: Passeig del Firal, 44

1. CURTMETRATGE DE LA
HISTÒRIA D’AMER
2. PILONES RETRÀCTILS PER
RESTRINGIR L’ACCÉS A LA PLAÇA
DE LA VILA

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 155/2009
Sol·licitant: Teresa Guitart Campasol
Obra: Reparacions a façana habitatge
Emplaçament: Carrer Sèquia, 5

3. CARTELL DEL
CURTMETRATGE DEL DIA DE
LA DONA TREBALLADORA
4. FESTIVAL AUDIOVISUAL D’AMER

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 150/2009
Sol·licitant: David Fusté, en
nom de Telefónica
Obra: Construcció d’una arqueta tipus “M”
Emplaçament: Passeig del Firal, 56

2

Construcció d’una nova zona de
nínxols al cementiri municipal

Nou camp de gespa artificial.

Obra d’ampliació i remodelació
de l’IES Castell d’Estela

Licitació de les obres d’un camp
de futbol de dimensions més am·
ples. Obres de col·locació de gespa
artificial, tancament perimetral,
adequació de l’entorn, il·luminació,
vestidors i bar provisionals.
Projecte d’utilització de la Biblio·
teca del IES com a Biblioteca de
doble ús (Ajuntament/IES)

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 157/2009
Sol·licitant: Francisca Andreu Molas i
Catalina Pons Canti
Obra: Enderrocs parcials finques i
construcció tanca
Emplaçament: Pl.Firal, 1 i C/Mossèn
Jacint Verdaguer, 21

Millores i bateig de la Plaça Pere
Fontàs. Millores a la Seguretat al
Pavelló Poliesportiu i al Cobert de
l’Estació

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 145/2009
Sol·licitant: Rafael Iglesias Ridaura
Obra: Substitució de safareig
Emplaçament: Carrer Girona, 4, 3r 1ª

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 156/2009
Sol·licitant: Teresa Guitart Campasol
Obra: Canvi paviment habitatge
Emplaçament: Carrer Sèquia, 5

Obra feta a destacar
d’infraestructura

3

4

Nova estructura de jocs infantils
al pati d’educació preescolar del
CEIP Gaspar de Queralt
Pavimentació i millores al camí
del camp de futbol
Il·luminació nocturna a la zona del
camp de futbol
Contenidors d’escombraries so·
terrats a la Plaça del Centre.
Pavimentació de la Via Verda des
del cementiri al Pasteral (Consorci
Vies Verdes)

Renovació de l’àrea de jocs a la
Plaça del Solivent.

Pilones retràctils per a controlar
els accessos a la Plaça de la Vila.

Inici de les obres de remodelació
del parc de Bombers (Departa·
ment d’Interior)

Col·locació d’aparcadors de bici·
cletes a diversos punts estratègics
del centre de la vila.
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LA FLAMA DEL CANIGÓ, L’HEREU I LA PUBILLA

De tots és conegut que des de principis de
l’any 2008 gairebé tots els països del món
estant patint una crisi econòmica.
Una crisi econòmica és una degradació
tant de l’activitat econòmica com de les
seves perspectives, que porta cap a un període de ralentiment econòmic.
En aquestes circumstàncies les administracions públiques tenen la responsabilitat de treballar per minimitzar els
seus efectes i corregir les conductes que
agreugen aquesta situació. D’aquestes, cal
destacar les inèrcies existents en actuacions públiques degudes a la poca tradició
democràtica i a les que es van generar durant la recent “bombolla immobiliària”.
A Espanya el fenomen de la “bombolla Immobiliària” té lloc entre els anys 2000-2007.
Es caracteritza per construir en excés, fins
i tot al marge de les normes urbanístiques,
amb una finalitat purament especulativa.
Aquest fet, fomentat per l’existència
de diner barat, va crear en molts ciutadans un “enlluernament monetari” que
es va trencar quan els tipus d’interès fixats pel Banc Central Europeu van començar a pujar. Això ha comportat l’encariment de les hipoteques contractades
a tipus variable (la majoria) i la pujada
dels preus en general.

ASSAIG DE L’ASSOCIACIÓ MUSICAL

Reubicació dels punts de recollida
selectiva segons necessitats.
Dos nous punts de recollida selec·
tiva: Camí de Sant Climent i Carrer
Santa Brígida
Col·locació de bandes rugoses i
esquenes d’ase a carrers de trànsit
problemàtic.
Nou punt de recollida selectiva a
la Plaça del Solivent.
Nova font al pícnic de l’Estació.
Climatització, noves dependèn·
cies i accessibilitat a la tercera
planta del MEd’A i ascensor
Pavimentació del camí de Santa
Brígida fins El Castell
Paviment de fusta desmuntable
per a festes al Pavelló Poliesportiu
Edifici de l’Estació: recuperació de
la maqueta del tren, adaptació de
lavabos i dutxes, creació d’un Es·
pai Jove.
Col·locació de cartelleres en es·
pais públic
Local Polivalent- Fase I. Inici de les
obres.
Inici de les obres nou del Consul·
tori Local.
Enllumenat públic. La seva remo·
delació ens permet acomplir amb
la normativa vigent i accedir a no·
ves subvencions. S’han millorat i
adequat a la normativa els punts
de llum i les instal·lacions al Sec·
tor Bellvespre, Passeig del Firal,
carrer Montseny, carrer Jacint Ver·
daguer (eixamplament de vorera),
carrer Guilleries, carrer Llevant,
carrer Duran Jordà, carrer Font
Alta, carrer Migdia, carrer Font del
Turó, carrer d’Avall, carrer d’Olot,
Plaça del centre, carrer Ludovico
Pio, Travessera de l’Abat, carrer
Narcís Junquera, carrer Riera.

LA PLANA WEB D’AMER

Obra feta a destacar
en matèria de Cultura:
tradicions i modernitat

Des del 2008, el web municipal
penja regularment un breu repor·
tatge gràfic de les activitats.
Implantació de la TDT.
També des de mitjans de l’any
2007, s’ha potenciat la tradició:
El Pubillatge, amb la participació
de l’Hereu i la Pubilla en els actes
públics més rellevants de la nostra
vila i la rebuda de la Flama del Ca·
nigó, amb els pobles veïns.
El Concurs de sardanes Memorial
Pere Fontàs.
S’ha reactivat el projecte d’incloure
la zona del Casc Antic d’Amer com
a Bé Cultural d’Interès Nacional
(BCIN) per a preservar el nostre pa·
trimoni arquitectònic, paisatgístic i
històric urbà, procés iniciat al 1980.
I s’han inclòs en la nostra agenda
signes de modernitat:
Per primera vegada Amer ha orga·
nitzat el Concurs de Graffitis

LA MAINADA AL CASAL D’ESTIU

OBRES DE L’INSTITUT CASTELL D’ESTELA

En aquest context, què s’ha fet a Amer?
Amer és una vila activa, l’ajuntament
continua treballant amb altres entitats
com l’Agrupació Sardanista, la Colla
Gegantera o els Esquelles per a donar
esplendor a dates emblemàtiques de la
nostra vila i omplint d’il·lusió les Festes:
De l’aplec de Santa Brígida, Carnestoltes,
Mare de Déu dels Dolors, Sant Jordi, el
Roser, Sant Joan, Festa Major, Pedreguet,
Diada Nacional, festes de Sant Climent
i Sant Corneli, l’Aniversari i la Castanyada, i les festes de Nadal i Reis.
En els dos darrers anys el teixit associatiu
ha recuperat vitalitat amb noves entitats
culturals i socials com l’Associació de
Realitzadors i Creadors d’Amer, l’Associació Musical Amerenca, la Comunitat de
Regants i la Coordinadora Amer Decideix.

INAUGURACIÓ DE LA PÇA. PERE FONTÀS

S’ha gestionat el Casal i el Casalet
d’Estiu, adjudicant-lo amb un con·
curs públic

Gestions i Estudis des DE
MITJANS de l’any 2007

Ha estrenat l’Associació Musical
Amerenca, l’Associacó de Realit·
zadors i Creatius d’Amer, la Plata·
forma Amer Decideix i la Comuni·
tat de Regants.

Pla d’Acció Local per a la Sosteni·
bilitat (PALS), condició necessària
per accedir a les subvencions en
matèria de medi ambient i altres.

Ha vetllat per una informació
clara, disponible i contrastable per
a tothom, amb la publicació de
l’Agenda Trimestral, el Butlletí Mu·
nicipal (BMd’A) on es fan públics
els nou naixements, les defunci·
ons, les llicències d’obres, els re·
sums dels Plens i les darreres tas·
ques de l’equip de govern, el fun·
cionament regular del Web Muni·
cipal (on es poden trobar totes les
publicacions, normes urbanísti·
ques, i altres noticies destacades).
I tot aixó sense deixar d’oferir cur·
sos i cursets per a totes les edats
i sectors, cursos de català, d’infor·
màtica, de programari lliure, de
maneig de fitosanitaris, de gravat i
d’educació ambiental.

Ha participat juntament amb la
resta de la península en la Set·
mana de la Ciència
Ha estrenat la Fira del Trasto
Ha participat en les celebracions
del Dia Internacional de la Música,
i de la Dona Treballadora.
Ha seguit cooperant a nivell de
Catalunya amb les Setmanes de la
Mobilitat Sostenible i Segura
Ha presentat el DVD promocional
Amera i ha organitzat el Festival
Audiovisual d’Amer
Ha potenciat campanyes de reci·
clatge: La Implantació de la Dei·
xalleria, el compostatge cassolà,
la disminució de la utilització de
bosses de plàstic, etc

SOTERRAMENT DELS CONTENIDORS

RECUPERACIÓ DE LA MAQUETA DEL TREN

LA SETMANA DE LA CIÈNCIA

PINTURA DE L’ALBERT CONSTANSÓ AL MED’A

Elaboració de l’Agenda 21.

Redacció del Pla Director d’Abas·
tament d’aigua potable del muni·
cipi d’Amer (pendent d’aprovació)
Obertura d’expedients de protec·
ció de la legalitat urbanística.
Enviament a Fiscalia de l’expedi·
ent per a la investigació de llicèn·
cies d’obres mal donades durant
la legislatura anterior.

LOGOTIP ASSOCIACIÓ DE
REALITZADORS I CREATIUS D’AMER
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Plens de l’Ajuntament d’Amer
PLE EXTRAORDINARI I URGENT
DEL 22 DE SETEMBRE DE 2008
1. Justificació de la urgència.
Aprovació per unanimitat.
2. Renúncia al càrrec del Sr.
Lluís Fàbregas Montserrat.
El Ple per unanimitat acorda
prendre coneixement de la
vacant al càrrec de regidor de
CiU, del Sr. Lluís Fàbregas
Montserrat.
Ple extraordinari del 17
d’octubre de 2008
1. Presa de possessió al càrrec
de regidor de Joaquim Orri
Artigas.
El Ple per unanimitat acorda
donar-li possessió del seu càrrec
com a regidor d’aquesta
Corporació.
Ple ordinari del 12 de
novembre de 2008
1. Aprovació actes sessions
anteriors.
IA proposa una modificació a
l’acte del 16 de juliol de 2008,
punt 4t “Retribucions dels
Regidors”.
La modificació s’aprova per
majoria absoluta amb 6 vots a
favor (2 d’IA, 4 de CiU) i 4
abstencions (3 d’ERC i 1 de CA).
Les actes s’aproven per
unanimitat amb 10 vots a favor (2
d’IA, 3 d’ERC, 1 de CA i 4 de CiU).
2. Finalització de l’expedient
PL-06/2008 de protecció de la
legalitat urbanística
mitjançant Conveni per fixar i
aprovar la indemnització de
85.200 € que ha d’abonar la
mercantil Baker Gestión, S.L. a
l’Ajuntament per a l’increment
de densitat. Aprovació.
S’aprova el conveni per
unanimitat amb 9 vots a favor (2
d’IA, 3 d’ERC, 4 de CiU).
3. Revisió d’ofici
llicència número 88/2003.
S’aprova l’acord per unanimitat
dels 9 membres presents (1 d’IA,
3 d’ERC, 4 de CiU i 1 de CA).
4. Modificació
de crèdits 01/08.
L’acord queda aprovat per
unanimitat de 10 vots a favor (2
d’IA, 3 d’ERC, 4 de CiU i 1 de CA).

5. Aprovació i modificació Ordenances Fiscals, any 2009.
Prèvia retirada del punt referent a. “Aprovar l’ordenança e
imposar la taxa de retirada de
vehicles de la vía pública i estada en el dipòsit municipal”
S’aprova per majoria absoluta de
9 vots a favor (1 d’IA, 4 de CiU, 3
d’ERC i 1 de CA) i 1 abstenció (IA).
6. Pla especial Urbanístic i
Catàleg de Masies i Cases
Rurals en sòl no urbanitzable
d’Amer. Aprovació.
L’acord queda desestimat per no
obtenir la majoria absoluta que
prescriu l’article 114.k de la llei
municipal de Catalunya.
Abstencions 5 (1 IA, 4 CiU), vots a
favor 5 (1 d’IA, 3 d’ERC, 1 de CA).
7. Aprovació inicial del
projecte de vestidors del camp
de futbol municipal.
S’aprova amb 4 vots a favor (3
d’ERC i 1 de CA), 4 vots en contra
(4 de CiU) i 2 abstencions d’IA.
8. Pacte per a la salut al
territori del Gironès-Pla de
l’Estany-Selva interior.
Aprovació per unanimitat de 10
vots a favor (2 d’IA, 3 d’ERC, 4 de
CiU i 1 de CA)
9. Manifest dels municipis
gironins contra el canvi
climàtic. Adhesió.
S’aprova per unanimitat de 10
vots a favor (2 d’IA, 3 d’ERC, 4 de
CiU i 1 de CA).
10. Mocions CiU
a) Moció per a territorialitzar el
0,7% de l’impost sobre la renda
de les persones físiques que es
destina a finalitats d’interès social.
S’aprova per majoria absoluta de
9 vots a favor (1 d’IA, 3 d’ERC, 4 de
CiU i 1 de CA) i 1 abstenció d’IA.
b) Moció sobre el sistema de
finançament local.
Aprovada per unanimitat de10
vots a favor (2 d’IA, 3 d’ERC, 4 de
CiU i 1 de CA).
11. Precs i preguntes
Ple extraordinari del 10
de desembre de 2008
1. Renúncia al càrrec de
regidora de la Sra. Carme Pujol
Bruns.
L’acord s’aprova per unanimitat
de 9 vots.

2. Pla especial Urbanístic i
Catàleg de Masies i Cases
Rurals en sòl no urbanitzable
d’Amer. Aprovació si s’escau.
S’aprova per unanimitat dels 9
membres presents (2 d’IA, 3
d’ERC, 3 de CiU i 1 de CA).
3. Compte General 2007.
Aprovació si s’escau.
S’aprova per majoria absoluta de
6 vots a favor (2 d’IA, 3 d’ERC, 1 de
CA) i 3 abstencions de CiU.
Ple extraordinari
del 26 de gener del 2009
1. Presa de possessió del
regidor Jordi Garangou.
El Ple per unanimitat acorda
donar-li possessió del seu càrrec
com a regidor d’aquesta
Corporació.
Ple ordinari del
29 d’abril de l’ANY 2009
1. Aprovació actes sessions
anteriors.
No es fa cap objecció, les actes
queden aprovades per
unanimitat amb 10 vots a favor (3
d’ IA, 3 de CIU, 3 d’ERC, i 1 de CA).
2. Modificació puntual del text
refós de les NNSS Avinguda del
Far, cantonada Avinguda de la
Selva. Aprovació si s’escau.
L’ acord s’aprova per majoria
absoluta amb 7 vots a favor (3
d’IA, 3 d’ERC i 1 de CA) i 3 vots en
contra de CIU.
3. Modificació puntual de varis aspectes del sòl no urbanitzable. Aprovació se s’escau.
L’acord s’aprova per unanimitat
amb 10 vots a favor (3 d’IA, 3 de
CIU, 3 d’ERC i 1 de CA).
4. Projecte vestidors camp de
futbol. Resolució d’al·legacionsi
aprovació definitiva si s’escau.
L’acord queda empatat per 5 vots
en contra (2 de IA i 3 de CIU), i 5
vots a favor (3 d’ERC, 1 de CA i un
IA). D’acord amb l’article 98.b de
la LMRLC i l’article 100 del ROF
s’efectua una altra votació i donat
que persisteix l’empat, s’aprova
l’anterior acord amb el vot de
qualitat del Sr. Alcalde.

en aquest darrer
BMd’A RECOLLIM LA
SECCIÓ DE PLENS,
QUE NO VA SORTIR AL
DARRER NÚMERO.
DES DE LLAVORS, HI
HA FETS I ACORDS
DESTACABLES QUE
MEREIXEN UN PETIT
COMENTARI

notes als plens
El primer és la renúncia de
regidors i regidores, fet que
mostra la tensió dins el Consistori durant aquest mesos.
La regidora Carme Pujol (IA)
va renunciar al càrrec, prenent
possessió el regidor Jordi
Garangou. El regidor Lluís
Fàbregas (CiU) va renunciar al
càrrec i en va prendre possessió
el regidor Joaquim Orri.
Un segon fet a destacar és la resolució de l’expedient de legalitat urbanística PL-06/2008 (Ple
del 12/11/08). Això es va fer mitjançant la signatura d’un conveni
urbanístic entre l’Ajuntament i la
promotora Baker Gestion.
Segons aquest conveni, l’Ajuntament va ingressar 85.200 € en
concepte de compensació per
l’augment d’edificabilitat corresponent a tres vivendes construïdes sense llicència a la planta
baixa de l’Avinguda de la Selva
54. Per altra banda, la signatura
va permetre a la promotora posar
a la venda aquestes vivendes un
cop legalitzada l’obra.

5. Concessió bonificació de
l’ICIO al Servei Català de la
Salut. Aprovació si s’escau.
L’acord s’aprova per majoria
absoluta de 6 vots a favor (3 de IA
i 3 d’ERC) i 3 vots en contra de
CIU, més 1 abstenció de CA.
6. Declaració de nul·litat de ple
dret del decret de 28 de febrer
de 2007, pel que es concedia
llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge a l’
Avinguda de la Selva núm. 47
(Expedient d’obres núm.
112/2006).
L’anterior acord queda aprovat per
majoria amb 3 vots a favors d’ERC i
5 abstencions (3 de CIU i 2 d’ IA).
El ple aprova per unanimitat
retirar dos punts de l’ordre del dia
(7è i 8è).
9. Aprovació acta delimitació
de termes entre els municipis
d’Amer i Sant Martí de
Llémena.
L’acord s’aprova per unanimitat
amb 10 vots a favor (3 d’IA, 3 de
CIU, 3 d’ERC i 1 de CA).
10. Despatx d’alcaldia :
El Sr. Alcalde informa del següent :
Visites:
Aquesta alcaldia ha rebut les
visites de:
Senyor Josep Viñas director de
la Delegació a Girona del
Departament d’Acció Social.
En aquesta visita ens va informar
de la realització per part del
departament d’un estudi sobre
les necessitats d’equipaments a
l’àmbit del Consorci Ter-Brugent.
Senyora Carme Capdevila,
consellera d’ acció social. Vam
tenir l’oportunitat de manifestar
la nostra inquietud pel fet d’haver
perdut un equipament per a
gent gran al municipi.
Senyor Ramon Ceide director de
la Delegació a Girona del DPTOP.
Se’l va informar dels problemes
de desenvolupament de la zona
industrial i de les despeses que
comporta la connexió elèctrica
als subsectors de la zona indus·
trial, demanant la seva col·
laboració. També se’l va informar
de les accions dutes a terme per
afavorir el desenvolupament de
la indústria local.
Senyor Jordi Martinoy delegat
territorial del Govern a Girona.

Durant la visita es van tractar
temes d’interès municipal, en
especial el projecte
d’urbanització dels carrers Girona
i Àngel Guimerà.
Informació sobre la resolució d’
urbanisme respecte al Pla
Especial Urbanístic i Catàleg de
Masies
Creació del consorci de benestar
social de la Selva :
APIR (antenes) àrea programada
d’instal·lacions de
radiocomunicació
Obres
Denúncia a fiscalia.
Policia Judicial
Execució de la sentència de la
plaça de la vila 19 (segregació)
llicència il·legal
Neteja de lleres. Geriàtric Santa
Maria. Retorn al bisbat.
Vies Verdes l’ Assemblea General
del Consorci
FEIL (Fons Estatal De Participació
Local o “Pla Zapatero”).
Construcció de dos punts de
recollida d’escombreries: plaça de
Sant Miquel i Solivent.
Remodelació enllumenat públic
sector Grup Bellvespre.
Remodelació enllumenat públic
sector Passeig del Firal- Carrer
Nou (Passeig del Firal, Carrer Nou,
Sant Antoni, De Dalt, Fira Sant
Martí, Fira Reis, Fira Sant Isidre i
substitució del quadre de
comandament número 3).
Remodelació enllumenat públic
Montseny-Font Alta
Remodelació enllumenat públic
sector central (Plaça Del Centre,
Carrer d’Avall, Riera, Paquito
Moner, Pep Ventura, Migdia,
Narcís Junquera i Travessia de
l’Abat).
Gestió del camp de futbol:
Responsabilitat patrimonial
11. Mocions.
L’anterior acord s’aprova per
unanimitat amb 11 vots a favor (3
d’IA, 3 de CIU, 3 d’ERC i 1 CA).
12. Precs i preguntes
Ple extraordinari de
l’Ajuntament del 13
d’agost del 2009
1. Projecte C/ Girona i Àngel
Guimerà, divisió en 2 fases, i

sol·licitud al PUOSC
d’actualització. Aprovació
inicial si s’escau.
L’acord queda desestimat per 7
vots en contra (4 de CIU i 3 de IA) i
4 vots a favor (3 d’ERC i un de CA).
Ple extraordinari de
l’Ajuntament del 10
de setembre del 2009
1. Projecte d’urbanització dels
C/ Girona i Àngel Guimerà i
divisió en 2 fases. Aprovació si
s’escau.
L’acord s’aprova per majoria abso·
luta del Ple de la Corporació amb
7 vots a favor (3 de CIU, 3 d’ERC i
un de CA) i 3 abstencions d’ IA
2. Aprovació Plec de Clàusules
i convocatòria procediment
obert, atenent a una pluralitat
de criteri de valoració i tramitació urgent, corresponents al
projecte per a la Rehabilitació
de local polivalent a l’estació
d’Amer, Fase I.
Aprovació si s’escau.
L’acord s’aprova per unanimitat
del Ple de la Corporació amb 10
vots a favor (3 de CIU, 3 d’IA, 3
d’ERC i un de CA).
Ple extraordinari
de l’Ajuntament del 16
d’octubre del 2009
1. Adjudicació provisional de
l’obra de Rehabilitació del
Local Polivalent de l’estació,
Fase I. Aprovació si s’escau.
L’acord s’aprova per unanimitat
del Ple de la Corporació, amb 9
vots a favor (2 de CIU, 3 d’IA, 3
d’ERC i un de CA).
2. Projecte d’Urbanització
dels C/ Girona i Àngel Guimerà
i divisió en 2 fases.
Aprovació definitiva si s’escau.
L’acord s’aprova amb majoria abso·
luta del Ple de la Corporació amb 6
vots a favor (2 de CIU, 3 d’ERC i 1 de
CA) i 3 vots en contra d’IA.
Ple ordinari de
l’Ajuntament del 29
d’octubre del 2009
1. Aprovació actes sessions
anteriors.
No es fa cap objecció i les actes
queden aprovades per
unanimitat.

notes als plens
Al mateix Ple del 12/11/2008 es
va iniciar la revisió d’ofici de la llicència d’obres de la mateixa promotora a l’Avinguda de la Selva,
54 (part gran de l’edifici) concedida per la Comissió de Govern de
l’Ajuntament d’Amer de 18 de febrer de 2004.
L’acord de revisió es va aprovar per
unanimitat i en ell s’incloïa “proposar a la Comissió Jurídica Assessora que emeti dictamen informant
favorablement” i “habilitar a l’alcaldia per a iniciar el procediment
patrimonial... per al rescabalament
dels perjudicis o per a iniciar les accions que sigui necessari contra qui
en resulti responsable”.
Un any després, al Ple del 13 de
novembre de 2009, havent informat la Comissió Jurídica Assessora que la llicència és nul·la de ple
dret, contradient-se amb l’acord del
12/11/2008, votant en sentit contrari a l’assenyalat per l’informe
de secretaria, l’oposició va tombar
l’acord, posant a l’Ajuntament en
una situació sense precedents, i
complicant encara més la solució a
donar a l’edifici en qüestió. Es dona
el cas, a més, que el regidor Joan
Güell no només no va absentarse a la deliberació d’aquest punt,
sinó que va participar al debat i va
votar-hi en contra, tot i que això va
en contra de les causes d’abstenció
que prescriu l’article 28 de la Llei
de Règim Jurídic de les administracions públiques. D’aquest darrer
fet, se n’ha donat coneixement al
Ministeri Fiscal i al senyor Jutge.
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Plens de l’Ajuntament d’Amer
2. Pla Especial Urbanístic i Catàleg
de Masies i Cases Rurals en sòl no
urbanitzable. Verificació.
L’acord s’aprova per unanimitat del Ple
de la Corporació, amb 11 vots a favor.
3. Compte General 2008.
Aprovació si s’escau.
L’acord s’aprova per unanimitat del Ple
de la Corporació, amb 11 vots a favor.
4. Modificació puntual de varis
aspectes del sòl no urbanitzable.
Aprovació provisional si s’escau.
L’acord s’aprova per unanimitat del Ple
de la Corporació, amb 11 vots a favor.
5. Projecte per a la rehabilitació de
local polivalent a l’estació d’Amer,
Fase 2.
Aprovació inicial si s’escau.
L’acord s’aprova per majoria absoluta,
amb 11 vots a favor (3 d’ERC, 3 d’IA i 1
de CA) i 4 abstencions de CIU.
6. Modificació puntual de

modalitat del sistema d’actuació
de cooperació de les NNSS d’Amer
d’acord amb el previst a Text Refós
de la Llei d’Urbanisme a
compensació bàsica en l’àmbit del
sector del Paratge de l’Arbusset.
Aprovació inicial si s’escau.
L’acord s’aprova per unanimitat del Ple
de la Corporació, amb 11 vots a favor.
7. Estatuts Comunitat de Regants
Canal Bellvespre.
Aprovació si s’escau.
L’acord s’aprova per unanimitat del Ple
de la Corporació, amb 11 vots a favor.
8. Festes Local 2010.
Aprovació si s’escau.
L’acord s’aprova per unanimitat del Ple
de la Corporació, amb 11 vots a favor.
9. Conveni de col·laboració entre
la Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Amer per a la realització
del programa d’educació ambiental de coneixement de l’entorn na-

tural de les escoles, destinat a
alumnes d’ensenyament primari
de les escoles dels municipis de
menys de 10.000 habitants.
Aprovació si s’escau.
L’acord s’aprova per unanimitat del Ple
de la Corporació, amb 11 vots a favor.
10. Ratificació Conveni d’encàrrec
de la prestació de serveis de protecció de la salut entre l’Agència de Protecció de la Salut i l’Ajuntament
d’Amer.
L’acord s’aprova per unanimitat del Ple
de la Corporació, amb 11 vots a favor.
11. Ratificació acord consorci de
benestar social.
L’acord s’aprova per unanimitat del Ple
de la Corporació, amb 11 vots a favor.
12. Moció de suport a la consulta
popular de la Independència de
Catalunya.
L’acord s’aprova per unanimitat del Ple
de la Corporació, amb 11 vots a favor.

Ple extraordinari de
l’Ajuntament del 13 de
novembre del 2009
1. Declaració de nul·litat de ple
dret de l’acord de l’Ajuntament
d’Amer, mitjançant el qual
s’atorgava una llicència per a la
construcció d’un edifici de 76
habitatges, tres locals i
aparcaments, el 18 de febrer del
2004 i amb número d’expedient
88/2003.
L’acord queda desestimat per 6 vots
en contra (4 de CIU i 2 d’IA) i 4 vots a
favor (3 d’ERC i un de CA).
2. Adjudicació definitiva
Rehabilitació del Local Polivalent
de l’Estació, Fase I, d’Amer.
Aprovació definitiva si s’escau.
L’acord s’aprova per unanimitat amb
10 vots a favor (4 de CIU, 2 de IA, 3
d’ERC i 1 de CA)

notes als plens
Es va portar a aprovació dues vegades (12/11/08 i 10/12/08) el Pla Urbanístic i Catàleg de Masies i Cases
Rurals, ja que a la primera no es va
aconseguir la majoria.
El projecte de vestidors del camp
de futbol, complementari del de la
gespa artifical, es va portar a aprovació, ja que per a accedir a la subvenció del Consell Català de l’Esport cal tenir el projecte fet.
L’aprovació inicial (12/11/08) es va
fer amb els vots de l’equip de govern, mentre que l’aprovació definitiva (29/4/09), que va quedar en
empat, es va resoldre pel vot de qualitat de l’alcalde. Així doncs, al moment que es convoquin les subvencions per a camps de futbol, l’Ajuntament hi podrà presentar la gespa
artificial i el projecte dels vestidors.

Al Ple del 29/04/09 es va anul·lar la
llicència d’obres d’un habitatge unifamiliar a l’Avinguda de la Selva, 47
per il·legal. Això es va fer vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora que així ho va assenyalar.
A l’hora de debatre aquest punt, dos
regidors havien abandonat la Sala,
i l’acord es va aprovar amb els vots
dels regidors d’ERC i 5 abstencions
d’IA i CiU. El 13 d’agost de 2009 es
va portar a aprovació dividir el projecte del Carrer Girona en dues fases
per a poder sol·licitar una subvenció
al PUOSC. El mateix acord que va
tombar l’oposició, es va aprovar amb
majoria absoluta i tres abstencions
d’IA el 10 de setembre de 2009.
La divisió en dues fases permet millorar el finançament del projecte,
per a reduir les despeses dels veïns.
La tramitació d’aquesta obra encara

ha de seguir més passos, amb aprovació pel Ple i per aquest motiu és
d’esperar que el projecte trobi encara
alguns entrebancs.
El que sí ha obtingut recolzament
unànime ha estat el projecte rehabilitació del Local Polivalent en la
seva Fase I (aquesta obra s’explica
en aquest mateix butlletí). Així, les
obres començaran la primera quinzena de gener. De la Fase II es va
aprovar el projecte (29/10/09), amb
4 abstencions de CiU que no va voler
aprovar el projecte fins a conèixer
com es finançarà aquesta segona
fase. El 29 d’octubre es va presentar
i aprovar per unanimitat la Moció
en defensa del Dret a Decidir. Amb
aquest acord es va obrir el camí per
a fer a Amer una consulta popular
sobre la independència de Catalunya.

CAN TER, UNA MASIA EMBLEMÀTICA D’AMER

Pla especial urbanístic i catàleg
específic de masies i cases rurals
La reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals
requereix l’obtenció de la llicència urbanística municipal
Al Ple ordinari del 29 d’octubre es

va aprovar definitivament el Text
Refós del Pla Especial Urbanístic i
Catàleg Específic de Masies i Cases
Rurals en Sòl no Urbanitzable.
Ara està pendent de publicació. La
redacció del Pla Especial Urbanístic
i el Catàleg s’ha fet des dels Serveis
Tècnics del Consell Comarcal de la
Selva, amb un conveni signat amb
l’ajuntament d’Amer l’ any 2006.
A trets generals, aquest Pla Espe·
cial Urbanístic és l’instrument nor·
matiu pels projectes de recons·
trucció, rehabilitació i ampliació de
masies i cases rurals per destinarles a habitatge familiar, a turisme
rural, a activitats d’educació en el
lleure i de restauració, que es tro·
bin en sòl no urbanitzable (rústic),
sempre i quan aquestes masies o
cases rurals hagin estat incloses en

el catàleg de masies. Aquest Pla ha
de justificar les raons arquitectòni·
ques, paisatgístiques o socials que
fomenten la preservació o recupe·
ració de les masies o cases rurals.
La reconstrucció i rehabilitació de
masies i cases rurals requereix, a
part de ser inclosa en el catàleg,
l’obtenció de la llicència urbanís·
tica municipal. Els projectes que
només comportin obres de con·
servació, d’adequació, de millora
o de manteniment resten única·
ment subjectes a llicència muni·
cipal. No són objecte d’aquest Pla
les edificacions de caràcter agrari
o sense vinculació directe amb els
usos de l’habitatge.
En el catàleg hi figuren vuit veï·
nats que són el de la Jonquera, la
costa de santa Brígida, Sant Climent
d’Amer, Sant Genís Sacosta, el Colo·
mer, el Mont, Palou i Lloret salvatge.

El sumatori total de masies i cases
rurals incloses és de 181. S’hi tro·
ben degudament descrites en una
fitxa tècnica en la que hi figura la
descripció general de l’edificació
i cossos auxiliars, la justificació de
les raons legals per la seva preser·
vació, el nivell d’intervenció ad·
mès, fotografies i un plànol de co·
bertes i de situació.

UN ALTRE MASIA D’AMER

Al ser un Pla Especial, s’ha hagut de
passar per diverses fases d’aprova·
ció i d’exposició al públic amb re·
solució d’un informe favorable de
l’Institut Geològic de Catalunya, el
Servei Territorial de Carreteres de
Girona del Departament de Polí·
tica Territorial i Obres Públiques,
els Serveis Territorials a Girona del
Departament de Medi Ambient i
Habitatge, La Direcció General de
Patrimoni dels Serveis Territorials

de Cultura de Girona, el Departa·
ment d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural, l’Agència Catalana de
l’Aigua i la Comissió Territorial d’Ur·
banisme.
De la mateixa manera que qualse·
vol persona que té una casa en sòl
urbà està subjecte a una normativa
específica descrita en les Normes
Subsidiàries del municipi, les cases
en sòl no urbanitzable es regulen
per aquest Pla Especial Urbanístic.
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Redueix els
residus a la
compra!
2

3
1

Les àrees de recollida selectiva

L’actuació prevista a Plaça Sant Miquel era soterrar els contenidors,
amb tant mala fortuna que vam trobar-nos amb restes de l’antiga
església de Sant Miquel i des de Patrimoni ens van fer aturar l’obra
Una de les actuacions que s’han

dut a terme amb la subvenció
del Plan Zapatero ha estat, en
matèria de mediambient, la mil·

lora d’algunes de les àrees de rec·
ollida selectiva. En els informes
anuals del Consell Comarcal que
fan al respecte, es reflectien al·

Construcció del punt de recollida selectiva del Solivent

guns “punts negres” de recollida, locació de tots ells. La de Solivent
com era el cas de la Plaça Sant Mi· perquè el lloc no estava adequat i
quel i el de Solivent. Per sobrecàr· tant sols hi cabien els contenidors
rega i mal ús de l’espai.
del rebuig, quedant la resta en una
La intenció era millorar aques· zona de terra, en pendent i poc or·
tes dues àrees. La de
la Plaça Sant Miquel, Us recordem un cop més que
sobre tot, per ser una utilitzeu la deixalleria per a
zona clau del nucli his·
tots aquells residus que no
tòric del poble i que so·
vint brutejava; els con· formen part de la recollida
tenidors quedaven sa· selectiva de les àrees
turats i, a més, eren no·
tablement visibles des de la Plaça denada, amb la qual cosa es facili·
de la Vila ja que l’espai en el que tava l’abandonament de tot tipus
s’ubicaven era petit en relació a les d’estris al mig de la vorera.
dimensions necessàries per la col· L’actuació prevista a la Plaça Sant

Miquel era soterrar els contenidors,
amb tant mala fortuna que vam
trobar-nos amb restes de l’antiga
església de Sant Miquel i des de
Patrimoni ens van fer aturar l’obra,
catalogar les restes i tornar a tapar.
Per tal de no perdre aquesta sub·
venció, vàrem optar per obrir una
nova àrea de recollida amb conte·

les obres a la Plaça del Centre

1. Nou punt de recollida selectiva al Solivent
2. Dipòsits de deixalles per a soterrar a la Plaça del Centre
4. les obres al Solivent

nidors soterrats a la Plaça del Cen·
tre per reduir l’impacte visual.
Aquesta ja havia estat una de·
manda dels veïns d’aquesta zona
que, al augmentar considerable·
ment en nombre amb les noves
edificacions, patien una deficiència
del servei de recollida selectiva.
Respecte a la zona de la Plaça Sant
Miquel, s’ha optat per canviar la
ubicació dels contenidors que no
poden ser soterrats a la paret del
davant, que disposa de més es·
pai. Per reduir l’impacte visual s’uti·
litzarà una planxa de corten en
forma de L amb el nom i la silueta
del poble.
Esperem que, al obrir la nova àrea
de la Plaça del Centre, disminuirà
també el volum de residus gene·
rats i s’ordenarà aquesta zona.

Us recordem un cop
més que utilitzeu la
deixalleria per tots
aquells residus que
no formen part de
la recollida selectiva
de les àrees
Us recordem un cop més que uti·
litzeu la deixalleria per tots aquells
residus que no formen part de la
recollida selectiva de les àrees i
que sigueu curosos a l’hora de di·
positar-los als contenidors, utilit·
zant per cada residu el contenidor
corresponent, plegant els cartrons,
aixafant el possible els envasos de
plàstic i brics i abaixant les tapado·
res dels contenidors de rebuig.

I ara, coincidint amb la Set·
mana Europea de Preven·
ció de Residus que se cele·
brarà del 23 al 29 de novem·
bre i aprofitant la proximi·
tat de les Festes de Nadal,
continuem amb la inicia·
tiva fomentant la reduc·
ció de residus a la compra.
Amb aquesta finalitat, el di·
mecres 25 de novembre es
van repartir diferents ele·
ments (una bossa per la com·
pra, una bossa pel pa i una
ouera) per poder reduir les
bosses de plàstic i els embol·
calls quan anem a comprar.
Totes les accions de la nos·
tra campanya formen
part del programa comar·
cal promogut pel Con·
sorci Mediambiental de la
Selva i el Consell Comar·
cal, batejat amb el lema:
La campanya va ser limi·
tada degut al retall pressu·
postari per part del Con·
sorci Mediambiental. Tot i
així un bon nombre de ve·
ïns i veïnes d’Amer varen re·
collir aquest elements.
Val a dir que, qualsevol ouera
de plàstic i/o cartró que tin·
guem per casa, bossa de pa
de roba, cabàs, bossa o cis·
tell de la compra, pot tenir
el mateix ús, és a dir, la seva
reutilització és una aposta
per la reducció de residus.
Continuem fent saber a tot·
hom que a Amer apostem
per la reducció dels residus.

Plaça del Monestir, 2
Plaça del Monestir, 2

Telf. 972.43.19.56
Telf. 972.43.19.56

meda@amer.cat
meda@amer.cat
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