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EN AQUESTS 30 anys hem transformat com-
pletament els pobles i ciutats, dotant-los dels 
serveis necessaris i convertint-los en els espais 
comuns i de convivència que avui compartim.
Tant els que van assumir la responsabilitat de 
la gestió municipal aquell 1979, com els que ho 
hem anat fent al llarg d’aquests 30 anys ho hem 
fet des de la vocació de servei públic i  cons-
truint, de manera conjunta, l’administració més 
propera als ciutadans i ciutadanes. Tinguéssim 
o no les competències, els ajuntaments por-
tem tres dècades fent front a les necessitats i 
demandes canviants de la ciutadania.

És en aquest context que, aprofitant una data 
tan assenyalada com el 30è aniversari de la de-
mocràcia local, els ajuntaments volem retre ho-
menatge a aquells primers electes del 1979. Vo-
lem reconèixer la tasca desenvolupada per tots 
i totes els que van constituir els primers consis-
toris en un moment històric tan complicat com 

el que s’obria, construint des de zero el que han 
estat les bases per a tota la feina posterior.
Però no podem limitar-nos a celebrar aquests 30 
anys d’Ajuntaments després de la instauració de 
la democràcia. Encara queda molt per fer i molt 
per avançar. Establir les bases d’un nou model 
de finançament local és la nostra prioritat.

Per això, demanem que un cop que la Generali-
tat tingui aprovat i consensuat un finançament 
just i suficient per a Catalunya, s’iniciï el procés 
de diàleg i aprovació d’un nou model de finan-
çament per als ajuntaments. No podem obviar 
el fet que en 30 anys de democràcia local els 
ajuntaments no hem viscut ni una sola revisió 
del nostre sistema de finançament.

Hem avançat gràcies a un nou Estatut que ens 
reconeix per primera vegada competències 
pròpies. Però aquestes competències compor-
ten unes obligacions que tot sovint no podem 

assumir per manca de recursos. Reivindiquem, 
doncs, l’aprovació de la Llei de finances locals 
de Catalunya en el marc de la garantia de sufici-
ència de recursos i autonomia local. 
Perquè els ajuntaments som els principals ga-
rants de la cohesió social i hem de tenir els re-
cursos justos i suficients per continuar desenvo-
lupant aquesta funció, especialment en un mo-
ment de crisi econòmica globalitzada. Afron-
tem aquests reptes i objectius amb la convicció 
que les administracions de l’Estat i la Genera-
litat tenen la voluntat de treballar coordinada-
ment per l’autonomia del món local.

Aquest 19 d’abril, Dia del Municipi, el món local 
manifesta la ferma voluntat de continuar treba-
llant per la cohesió social dels nostres munici-
pis, per la millora continuada dels nostres po-
bles i ciutats i per acordar un nou model de fi-
nançament local que permeti augmentar la 
qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes.

Ajuntaments democràtics
ELS MUNICIPIS DEMOCRÀTICS CELEBREM EL TRENTÈ ANIVERSARI 

EL RELLEU ENTRE EL PRIMER I ELS SEGON 
AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS

JOSEP PUIGDEMONT ENTREGA LA VARA D’ALCALDE A JOSEP JUNQUERA
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NOVAMENT aquest any va ser un 
èxit de participació. Firaires, bo-
tiguers, col·leccionistes, entitats 
amerenques i visitants omplien la 
plaça i el seus voltants. Al poble es 
respirava un ambient agradable. 
Com cada any el divendres s’in-
augurava una exposició. Aquest 
any va ser “Amer recorda el Tren 
d’Olot” i “Vida i obra del composi-
tor Pere Buixó” al museu etnològic 
d’Amer. Malgrat que aquest any 
2009 fa 10 anys que en Pere Buxó 
no està entre nosaltres sempre el 
tindrem present. Volem agrair la 
col·laboració a totes les persones 
que van aportant fotografies i ob-
jectes. Al vespre el senyor Ramon 
Torrent i Panosa va impartir una 

conferència col·loqui que ens va 
fer passar una estona agradable 
recordant amb enyorança el nos-
tre estimat tren.

El dissabte al matí es va fer la pri-
mera trobada de brocanters a la 
Plaça del Centre. A la tarda a l’es-
nac bar Torrent s’hi va fer una sub-
hasta d’objectes antics en bene-
fici de l’associació Oncol·lògica de 
Girona, amb una notable partici-
pació. En ambdós actes, cal agrair 
el gran interès que hi va posar la 
Dolors Molas perquè tot rutllés 
com cal.
La mateixa tarda al Casal Parro-
quial es va fer la presentació ofi-
cial del DVD promocional d’Amer 

Amera. Malgrat alguna incidència 
tècnica, tothom va sortir content 
del “curt”, perquè el treball realit-
zat pel grup de joves Mel Films és 
digne de tots els elogis.

DES DE L’AJUNTAMENT moltes felici-
tats!!  Els agraïm sincerament el seu 
treball. Més tard vam gaudir d’una 
visita guiada per l’església de Santa 
Maria a càrrec d’en Josep Puigde-
mont. En acabar ens vàrem dirigir 

cap a l’estació on es va inaugurar 
la reconstrucció de la maqueta del 
tren construïda per en Joan fà-
bregas, la qual s’estava al tercer 
pis de l’ajuntament i ara està col-

locada a la sala del punt d’infor-
mació, restant a la vista de tothom 
que vulgui gaudir d’aquesta obra 
d’art, gràcies Joan. Al vespre po-
guérem escoltar el concert de la 
Coral Nit de Juny de Palafrugell.

La Fira de Sant Martí
FIRAIRES, BOTIGUERS, COL·LECCIONISTES, ENTITATS AMERENQUES 
I VISITANTS OMPLIEN LA PLAÇA I EL SEUS VOLTANTS

A LES DEU DEL MATÍ L’ALCALDE 
INAUGURAVA LA FIRA.
EL TREN MIXTO VA ANAR FENT 
VIATGES TOT EL DIA DES DE LA PLAÇA 
POMPEU FABRA FINS A L’ESTACIÓ

DEMATI A LA FIRA
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El diumenge va ser radiant, amb 
molt bon fer per als firaires, bo-
tiguers i assistents a la fira de la 
plaça de la vila. 
Al mateix temps, a la Rambla 
Catalunya s’estava preparant la re-
buda dels Cotxes clàssics. Enguany 
participaven per primera vegada 
en la nostra vila els cotxes clàs-
sics i els col·leccionistes de pla-
ques de cava, que presentaven 
el cava commemoratiu de la Fira 
d’Amer. 

A LES DEU del matí l’alcalde inaugu-
rava la Fira. El Tren Mixto va anar 
fent viatges tot el dia des de la 
Plaça Pompeu Fabra fins a l’esta-
ció -on es podia contemplar la ma-
queta del tren- i continuava fins la 
Plaça de Sant Miquel, Passeig del 
Firal per arribar al punt de par-
tida. Durant l’itinerari escoltàvem 
l’explicació històrica del recorre-
gut. Agraïm la col·laboració de la 
Mercè Agulló i en Josep Puigde-
mont en aquesta activitat. L’actu-
ació infantil “Torrant castanyes” va 
ser molt ben acollida per la mai-
nada.

La missa en commemoració del 
1059è aniversari de la consagració 
de l’església, cantada pel Cor Par-
roquial, va seguir amb el dissetè 

concurs mundial de torradors de 
castanyes, amb vint-i-cinc torra-
dors, tants com llocs disponibles. 
Els guanyadors de la Castanya d’or, 
plata i bronze foren Joan Pere 
Solé, Joan Soler Domènech i 
Joan Muix respectivament.

EN ACABAR el concurs, els Cotxes 
clàssics van fer una volta per la 
plaça amb molts aplaudiments del 
públic. Des de l’ajuntament volem 
donar les gràcies a Xavier Torrent i 
tot el seu equip per l’organització.

A la tarda es va oferir un altre es-
pectacle infantil de danses i can-
çons tradicionals referents a les 
castanyes i una audició de sarda-
nes, amb el lliurament de premis 
als guanyadors de torrades de cas-
tanyes. La plaça estava plena de 
gom a gom esperant el moment 
de cloenda de la Fira repartint cas-
tanyes, vi i aigua per a tothom. 
En total es varen repartir sis-cents 
quilos de castanyes.

Els organitzadors volem donar 
les gràcies a tothom que ha col-
laborat amb la Fira i d’una manera 
molt especial a l’equip de torra-
dors que any rera any estan al peu 
del canó perquè tothom pugui 
gaudir d’aquest fruit tan deliciós.

A DALT PANORÀMICA DE LA 
PLAÇA  AMB ELS TORRADORS 
DE CASTANYES

-A L’ESQUERRA L’ESPECTACLE 
INFANTIL DE DANSES I 
CANÇONS

EL CONCURS MUNDIAL DE 
TORRADORS DE CASTANYES

Un any més des de la secció local 
d’ERC d’Amer vam organitzar la comme-
moració de l’11 de Setembre. Els actes ce-
lebrats en la Diada 2008 foren els tradi-
cionals: d’una banda l’esmorzar a Santa 
Brígida, el desplegament de la senyera a la 
paret de l’ermita amb els grallers i timba-
lers d’Amer i el parlament del nostre convi-
dat d’honor,  aquest any el president d’ERC a 
la Catalunya nord en Joan Ridaura.
El parlament va consistir en una breu però 
detallada història de com la Catalunya 
nord anys abans de l’11 de Setembre 
de 1714 ja havia caigut a mans de l’es-
tat francès i els Borbons i les seves re-
pressions, fets actualment molt poc co-
neguts en el principat. Tots els assis-
tents hi vam aprendre moltes coses.
Al migdia, des de l’Ajuntament es van pro-
nunciar unes paraules en commemora-

ció de la Diada i del centenari de la se-
nyera estelada. Hi van esser presents re-
presentants de tots els grups polítics mu-
nicipals. Després dels parlaments, la Di-
ada del 2008 acabà a la Plaça de la Vila amb 
un emocionant acte,  formant una senyera 
amb més de 200 participants, tots aixe-
cant els colors de la nostra ensenya i can-
tant els Segadors, acompanyats amb la mú-

sica dels grallers i timbalers de la nostra vila.
Enguany ERC d’Amer commemorarà la Di-
ada per desena vegada, aquesta fita ens 
anima a treballar molt més per fer en 
aquesta propera diada de Catalunya un 
dia encara més reivindicatiu, fent en el de-
curs de la setmana conferències i exposi-
cions que ens ajudin a reflexionar i pen-
sar, qui som, d’on venim i on volem anar.

L’11 DE SETEMBRE
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EL PASSAT 4 d’octubre de 2008 te-
nint com a escenari el pati de l’es-
cola, es va organitzar a Amer el pri-
mer concurs lliure de graffitis de 
les comarques gironines.

La proposta va sorgir a demanda 
d’uns joves del poble que veuen 
en el graffiti  un espai més d’ex-
pressió artística. Val a dir, que des-

prés de veure el resultat, hem que-
dat totalment convençuts.
Varen ser moltes trucades, troba-
des i hores de feina per organitzar-
ho tot, però va valer la pena.

A les 10 del matí ja ho teníem tot a 
punt i els primers concursants for-
malitzant les inscripcions. Hi ha-
via també actuació musical,  taller 
infantil de graffitis (amb gran as-
sistència), demostració professio-
nal per part de tres nois vinguts 
des de Perpinyà,   i fins i tot ser-
vei de bar.

Cap a les 9 del vespre va començar 
el lliurament  de premis. El primer 
premi va ser per Gerard Serrano 
“OTTO”, el segon  per Francesc 
Barrull “ CISCOCKSL” i el tercer 
per en Pau Morales i l’Oriol Tuca 
“SALT”, i un premi especial per 
Albert Gallego “R.JACK”
Una experiència nova i certament 
interessant que ens va mostrar la 
vessant artística de tants nois i no-

ies que pinten a espais públics tre-
ballant amb entusiasme i una gran 
qualitat.

Des d’aquí el nostre sincer agraï-
ment a Sergi Pau i en Dani de la bo-
tiga Shaolín de Girona pel seu gran 
ajut, pels contactes  i la seva bona 
disposició en tot moment. A en 
Joan Domínguez per la seva inici-
ativa, col·laboració, convenciment, 
i assessorament  en el projecte, a 
l’Anna Marcó per la seva magní-
fica feina i pel seu entusiasme in-
condicional en tot moment i, per 
descomptat, a tots/es els/les parti-
cipants, els d’aquí i els de fora que 
hi van posar tot l’esforç i la il·lusió 
(eh Neri?).

N’estem contents i orgullosos de 
les noves iniciatives que han anat 
sorgint dels / les  nostres joves.
Esperem que en el proper concurs, 
previst pel 19 de setembre , encara 
superem la participació i la impli-
cació dels joves d’Amer.

EL PRIMER PREMI PER AL GRAFFITI DE 
GERARD SERRANO

LA VALORACIÓ TÈCNICA

UN MOMENT DEL TALLER INFANTIL

CISCOCKSL (FRANCESC BARRULL) EN PLENA FEINA

1er festival de graffiti d’Amer
LA PROPOSTA VA SORGIR A DEMANDA D’UNS JOVES DEL POBLE QUE 
VEUEN EN EL GRAFFITI  UN ESPAI MÉS D’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA
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DIVENDRES 26 d’Octure,  Xerrada 
- Col·loqui amb en Llorenç Plana-
gumà del Centre de Sostenibilitat 
Territorial.
És una entitat  que porta a terme 
activitats per a promoure una 
nova cultura del territori. Hi te-
nen cabuda associacions  en de-
fensa del territori i del medi ambi-
ent. Està ubicada a la Comarca de 
la Garrotxa.
També es va fer una breu explica-
ció del nou Sistema Tarifari Inte-
grat de l’ATM de Girona. Es tracta 
de una reducció del preu del vi-

atge amb autobús comprant una 
tarja de 10, 30 ó 40 viatges, segons 
les necessitats del usuari.

DISSABTE 27,  Activitat  Infantil de 
Mobilitat  a la plaça amb el suport 
del Servei Català de trànsit en el 
que els participants podien fer un 
circuit viari, tant a peu com amb 
bicicleta, aprenent les normes de 
circulació. Es va acabar amb un 
pica –pica pels participants.

DIUMENGE 28, Bicicletada Popular: 
“Pedala contra el canvi climàtic”, 

des d’Amer a St. Julià del Llor pas-
sant per St. Corneli. Esmorzar da-
vant el centre cívic del poble.
Com sempre amb el suport incon-
dicional del Club Ciclista d’Amer.
Amb un total de 38 participants els 

quals varen aconseguir un estalvi 
de 34kg. de  CO2  a l’atmosfera. 
Finalment com ja s’ha fet aquests 
darrers anys, els dies 27 i 28 es va 
prohibir la circulació a la Plaça de 
la Vila.

Setmana de la Mobilitat 
Sostenible a Amer
“PEDALA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC”, 
DES D’AMER A SANT JULIÀ DEL LLOR 
PASSANT PER SANT CORNELI

TALLER INFANTIL DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

El Pla Únic d’Obres i Ser-
veis de Catalunya ha conce-
dit subvencions a l’ajunta-
ment d’Amer per un valor to-
tal de 754.961,39 € per a les 
següents obres: 
Col·locació de la gespa artifi-
cial al camp de futbol
Vestidors del camp de futbol
Arranjament de la Plaça de la 
Vila i sotavoltes
Urbanització de la Plaça del 
Centre.
L’import total de les subven-
cions supera amb 274.953,39 
€  (57%) la dotació total del 
PUOSC anterior (2004-2007).

PUOSC

DEL 14 AL 23 de novembre es cele-
brà La Setmana de la Ciència (SC) 
a Catalunya. L’objectiu d’aquesta 
iniciativa va ser oferir una àmplia i 
acurada oferta de divulgació adre-
çada a tots els públics, per tal de 
fomentar l’interès per la ciència.

La nostra vila s’ha estrenat en 
aquest projecte oferint dues con-
ferències, una caminada i una vi-
sita gratuïta al Museu de la Ciència 

de Barcelona. D’aquesta manera 
s’ha inclòs en la xarxa divulgativa 
amb sèus arreu de Catalunya. 

Agraïm la col·laboració de tots el 
que ho han fet possible. Concreta-
ment als assistents per la participa-
ció i interès, i en especial al doctor 
Albert Molins, neuròleg de l’Hos-
pital Trueta de Girona per la seva 
conferència divulgativa La feridura, 
una malaltia que es pot tractar. 

A la Gemma Llorà, Màster en Mu-
sicoteràpia per la Universitat de 
Barcelona, Professora de Música i 
Directora de l’escola Musiquem. La 
seva xerrada ens va apropar a les 
darreres recerques sobre les finali-
tats preventives i terapèutiques de 
la Música.
Al Grup Esquelles, per organitzar 
la passejada pel voltants de Santa 
Brígida. 
Gràcies a tots.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és oferir una àmplia i acurada 
oferta de divulgació adreçada a tots els públics

EL AMERENCS DAVANT DEL MUSEU DE LA CIËNCIA

Setmana de la ciència
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Com molts de vosaltres sabeu jo sóc infor-
màtic i dins de la meva professió estic espe-
cialitzat i dedicat a la gestió documental, és 
a dir a l’organització dels papers dins de les 
empreses privades i públiques.

La meva formació professional d’estudiant 
sempre va estar influenciada per Microsoft 
per la qual cosa he tingut que utilitzar pro-
ductes que evidentment mai vaig comprar, 
és a dir que tiro la primera pedra en dir que 
en el seu temps vaig ser el que es coneix 
com un pirata.

Ara i des de fa ja molts anys estic net de 
culpa, crec que he fet la meva penitèn-
cia i no tinc cap problema legal doncs no-
més faig servir programari lliure, sota un en-
torn Linux i sempre en català, que és la meva 
llengua materna.
Ara sóc un activista de Linux i del que vol 
representar i el que representa per a la nos-
tra llengua. Sota el meu punt de vista, la nos-
tra llengua només té problemes fora de 
l’àmbit de les noves tecnologies, però no per 
aquest sector doncs podem créixer sense lí-
mit, no tenim censura.

Gràcies a les facilitats i pel propi interès de 
l’Ajuntament d’Amer vaig fer una proposta 
a l’equip de voluntaris i amics del grup Ca-
liu www.caliu.cat i després de diferents re-

unions i propostes es va decidir fer una tro-
bada a Amer el dia 29/11/2008 per presentar 
la nova versió de Linux Ubuntu Intrèpid.
Amer va gaudir d’una jornada singular i par-

ticipativa. Durant tot el dia es van fer dife-
rents conferències sobre programari lliure, 
seguretat i xarxes impartides pels millors 
entesos del moment, com el senyor Sergi 
Tur, el senyor Orestes Mas i el senyor Jordi 
Monteagudo. A la vegada, tots aquells que 
van portar el seu ordinador se’ls va instal·lar 
Linux i en català. Jordi Álamo

UBUNTU INTRÈPID LINUX

Canvis en el Ple
DES DE L’EDICIÓ del darrer BMd’A 
hi ha hagut dos canvis a la compo-
sició del Ple de l’Ajuntament.

Per una banda, en Lluís Fàbregas 
Monserrat va dimitir, per motius 
personals, del seu càrrec de regidor 
del grup de CiU. El seu lloc l’ocupa 
en Joaquim Orri Artigas. 
Més tard, i també per motius per-
sonals, va dimitir la regidora Carme 
Pujol Bruns que va esser rellevada 
pel seu company del grup de IA, en 
Jordi Garangou Brugué.

Actualment, la composició del Ple 
és la següent:

EQUIP DE GOVERN
Xavier Targa
(Esquerra-AM) alcalde i àrees no 
delegades
Pere Clermont
(CA) primer tinent d’alcalde, regidor 
d’obres i serveis i d’esports.

Maria Assumpció Rey
(Esquerra/AM) segona tinent d’al-
calde, regidora d’educació, turisme, 
medi ambient i mobilitat. 
Josep Fontàs (Esquerra/AM) regi-
dor de cultura, festes i associacions.

GRUP MUNICIPAL DE CiU
Narcís Junquera
(CiU) regidor portaveu
del grup municipal CiU
Maria Alba Serra 
(CiU) regidora
Rosa Maria Vila
(CiU) regidora 
Joaquim Orri
(CiU) regidor

GRUP MUNICIPAL DE IA
Joan Güell
(IA) portaveu del grup 
Joan Parés
(IA) regidor
Jordi Garangou
(IA) regidor

ELS PARTICIPANTS A LA TROBADA

LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT D’AMER
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EL GOVERN de Madrid va fer pú-
blic a primers de desembre un re-
ial decret pel que destinava 8000 
milions d’euros a la creació del FEIL 
(Fondo Estatal de Inversión Local). 
L’objectiu d’aquest fons és pro-
moure la realització d’obra pú-
blica d’inversions generadores de 
treball per part dels ajuntaments, 
amb la finalitat de reactivar l’eco-
nomia al 2009.
L’assignació de les quantitats mà-
ximes assignades als ajuntaments 
s’ha calculat pel nombre d’habi-
tants. En el nostre cas la quanti-
tat màxima per projectes és de 
400.000€.
Les obres, per a ser finançables, 
han de ser de competència muni-
cipal, de nova planificació i d’exe-
cució immediata. 
L’Ajuntament ha presentat els se-
güents projectes d’obres que han 
estat aprovats i finançats:

Construcció de dos punts de re-
collida d’escombraries: Plaça de 
Sant Miquel i Solivent

Remodelació de l’enllumenat pú-
blic del sector Grup Bellvespre 
Remodelació de l’enllumenat pú-
blic del sector Passeig del Firal- 
Carrer Nou

Remodelació de l’enllumenat pú-
blic del sector Plaça del Centre – 
Carrer d’Olot – Ludovico Pio – Nar-
cís Junquera – Migdia
Remodelació de l’enllumenat pú-

blic del sector Montseny-Font Alta 
Pel que respecta als projectes dels 
punts de recollida selectiva, millo-
raran la imatge urbana. A la Plaça 
de Sant Miquel es soterraran i al 
Solivent es crearà una zona més 
ordenada i polida.

El Ple havia aprovat amb anteriori-
tat un pla de d’adequació de l’en-
llumenat a les normes per a evitar 

la contaminació lumínica, fet que 
ha servit de base per aquests pro-
jectes en algunes zones de la Vila 
on aquest servei és més deficitari.
El tipus d’enllumenat és el de baix 
consum i que redueix la contami-
nació lumínica. 
Les obres, que suposen una mi-
llora molt important en l’enllume-
nat públic urbà, s’han licitat i ja han 
començat. 

F.E.I.L. 
Fondo 
Estatal De 
Inversión 
Local

L’Ajuntament d’Amer, en conveni amb 
el Consorci per a la Normalització Lin-
güística, va organitzar un curs de ca-
talà adreçat als immigrants per tal de 
millorar les seves competències lin-
güístiques en la nostra llengua.
El curs, de nivell bàsic 1, va començar el pas-
sat 7 d’octubre i va comptar amb la par-
ticipació d’una dotzena d’alumnes provi-
nents de llocs tan distants com Hondu-
res, el Marroc, la República Dominicana, el 
Brasil, l’Índia o Nova Zelanda. Aquest pri-
mer nivell tingué trenta sessions d’una 
hora i mitja de durada que es van  dur a 
terme al MEd’A els dimarts i els dijous.

CURS DE CATALÀ 
PER A IMMIGRANTS

ALGUNS DELS PUNTS DE REMODELACIÓ DE L’ENLLUMENAT
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Des del mes de gener 
d’enguany, amb el nom 
d’ASSOCIACIÓ MUSICAL 
AMERENCA s’ha constituït 
una associació amb l’objectiu 
de compartir bons moments 
fruint de i amb la música.
Es reuneix tots els dijous a 
les vuit del vespres al casal. Si 
desitgeu saber més d’aquesta 
iniciativa podeu consultar 
el web http://sites.google.
com/site/musicsdamer/

Aquesta agrupació està 
oberta a tothom que tingui 
ganes de participar, aportant 
el seu instrument propi 
o bé amb els xilòfons de 
l’associació, tant si tenen 
coneixements musicals com si 
no. Les partitures es treballen 
a tres nivells, iniciació, mitjà 
i superior,  per tal de facilitar 
la tasca de cadascú.

El compromís per a preparar 
el repertori es basa en la 
celebració de dos concerts 
anuals, un per Nadal i un 
altre per a la celebració 
del dia internacional de la 
música (en el mes de juny).
Podeu visualitzar el concert 
del Dia Internacional de la 
Música, actual juntament 
amb el grup coral d’Amer 
a http://webspobles.ddgi.
cat/sites/amer/Pages_
LeftMenu/diamusica09.aspx

ASSOCIACIÓ 
MUSICAL 
AMERENCA

DE LA PREOCUPACIÓ i el compro-
mís internacional amb el desen-
volupament sostenible i les po-
lítiques de medi ambient neixen 
al llarg del temps diversos docu-
ments que han tingut l’adhesió 
de diversos païssos i institucions. 
Entre ells cal destacar la Cimera 
de la Terra (Brasil 1992) on es va 
definir el programa d’agendes 21 
per assolir els objectius de la ci-
mera. Aquest programa pretén 
dotar als municipis d’una eina efi-
caç, concreta i operativa, que ser-
veixi per afavorir el desenvolupa-
ment de les capacitats econòmi-
ques locals d’acord amb la utilit-
zació sostenible dels recursos.

El 1994, en la Conferència Euro-
pea de Ciutats i Pobles sosteni-
bles, celebrada al municipi d’Aal-
borg (Dinamarca), una sèrie de re-
presentants de vuitanta autoritats 
locals d’Europa, i prenent com a 
referència la Cimera de Rio, van 
aprovar un manifest “Carta de les 
Ciutats Europees cap a la Soste-
nibilitat” conegut també com 

a Carta d’Aalborg. En aquest 
document, les ciutats decla-
ren la seva voluntat de redactar 
l’Agenda 21 Local.
La Diputació de Girona es va ad-
herir el 1997 als principis de la 
Carta d’Aalborg i la Campanya 

de Ciutats Europees Sostenibles, 
i va posar en marxa el programa 
de suport a la redacció dels Plans 
d’ Acció Local per a la Sostenibili-
tat (PALS) per tal de donar suport 
a aquells municipis de les comar-
ques gironines que, amb l’objec-
tiu bàsic d’assolir els compromi-
sos derivats de la Cimera de Rio, 
s’adhereixen a la carta d’Aalborg i 
redacten la seva Agenda 21 local.

El Ple de l’Ajuntament també va 
adherir-se a la carta d’Aalborg i 
amb posterioritat,  el Consorci 
Ter-Brugent, format pels munici-
pis de Susqueda, Amer, La Cellera, 
Anglès i Bonmatí presidit per  l’al-
calde d’Amer va contractar la re-
dacció de l’agenda 21 supramu-
nicipal dels municipis integrants 
d’aquest  Consorci.
Els treballs per a la redacció del 
projecte es van adjudicar per con-
curs a l’empresa DEPLAN per un 
import de 142.241,38 €. D’aquest 
import els ajuntaments n’assumi-
ran el 10% i la resta serà finançat 
per la Diputació de Girona.

L’Agenda 21 és un procés de 18 
mesos de durada que ha arran-
cat al mes de gener. Us convidem 
a interesar-vos pel manteniment 
del Medi ambient i a participar en 
l’el·laboració de l’Agenda 21, a tra-
vés del procés participatiu. 
Des del web de l’Ajuntament es 
pot accedir a l’enllaç de l’agenda 
21 per seguir el desenvolupa-
ment dels treballs de l’Agenda.

Agenda 21 Ter-Brugent
COMPROMÍS INTERNACIONAL AMB EL DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE I LES POLÍTIQUES DE MEDI AMBIENT

EL ROURE DE SANT CLIMENT

MANTENIR EL MEDI AMBIENT ...
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AL CEMENTIRI ens havíem 
quedat sense nínxols nous.
És per això que l’Ajuntament 
va decidir adjudicar 
per concurs l’obra de 
construcció de trenta 
nínxols nous.
Aquest nínxols estan 
adossats a la tàpia est del 
cementiri, a la part més 
propera a la Cellera.

Trenta nous 
nínxols 

La Televisió Digital Terrestre 
(TDT) és un sistema de televisió di-
gital que utilitza els mateixos cen-
tres emissors i les mateixes ante-
nes que la televisió analògica con-
vencional per difondre, a més del 
senyal de televisió, altres serveis 
interactius. Aquest sistema subs-
tituirà la televisió analògica ac-
tual en un futur pròxim. Això és el 
que es coneix com “apagada ana-
lògica”. La data prevista per a l’aca-
bament de les emissions analògi-
ques de TV (apagada analògica) és 
el 3 d’abril del 2010.

La TDT aporta diversos avantat-
ges sobre la televisió analògica, 
com ara una oferta més àmplia 
de programes, una millor qualitat 
d’imatge i so, visió en format de 
pantalla ample i l’accés a nous ser-
veis interactius.
A Catalunya, Televisió de Catalunya 
emet també totes les seves emissi-

ons en digital (TV3, C33/K3, 3/24), i 
des del mes de maig de 2002 ofe-
reix continguts amb diverses apli-
cacions interactives.

Per poder rebre correctament la 
TDT cal fer alguns canvis a les llars. 
En concret, cal adequar l’antena -
individual o col·lectiva- i disposar 
d’un receptor adequat de TDT als 
aparells de televisió. Aquest recep-
tor té un cost aproximat de 40 € i 

es controla mitjançant un coman-
dament a distància  addicional  per 
a fer els canvis de canal. Aquest re-
ceptor pot ser extern (semblant als 
descodificador de les TV satèl·lit) o 
pot estar integrat en el televisor.

El televisors actuals venen equi-
pats ja amb aquest descodifica-
dor. Si es vol gaudir de serveis inte-
ractius, cal que el receptor TDT uti-
litzi la tecnologia MHP (Multime-

dia Home Platform).
Amer és un poble pilot per a les 
proves de desplegament de la TDT 
i l’apagada analògica. El senyal de 
la TDT es distribueix des del repeti-
dor de la Berenguera. I per tant, a 
manca de visió directa sobre Roca-
corba, cal orientar les antenes en 
direcció al repetidor.

En cas de dubte, els instal·ladors 
locals us podran informar.

TDT
AQUEST SISTEMA 
SUBSTITUIRÀ 
LA TELEVISIÓ 
ANALÒGICA 
ACTUAL EN UN 
FUTUR PRÒXIM

L’any passat 2008 no hem 
pogut representar el Pessebre 
Vivent tots els dies tal i com 
esperàvem. Les condicions 
meteorològiques, com tothom 
sap, no ens ho han permès.

Després de gairebé tres mesos 
treballant-hi cada dissabte decep 
una mica que molta gent del 
poble no l’hagi pogut gaudir.
Només va ser el dia 25 el dia que 
el vam poder realitzar i, per cert, 
amb molta afluència de públic.
Cada any estem més contents 

amb la gent que hi participa 
com a figurants,  cada vegada 
el nombre de visitants és major 
i això anima a fer el pessebre 
vivent cada any millor.
Esperem que la propera edició 

del pessebre vivent no tingui 
entrebancs i el temps ens 
acompanyi.
Gràcies a la gent del poble 
d’Amer per col·laborar i 
participar!

PESSEBRE 
VIVENT 2008 
PASSAT PER 
AIGUA

EL REPETIDOR DE LA BERENGUERA
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BALANÇ DE SITUACIÓ 
Es tracta d’un document que recull, deguda-
ment sistematitzat i valorat d’acord amb els 
principis comptables establerts a la nova ins-
trucció de Comptabilitat, els elements patrimo-
nials de l’entitat, així com el total dels seus drets 
i obligacions.

El balanç està estructurat en dos blocs, l’es-
tructura econòmica i l’estructura financera. 
Aquesta última reflecteix els recursos de l’enti-
tat (les fonts de finançament), tant propis com 
aliens, i l’estructura econòmica reflecteix l’apli-
cació d’aquests recursos (en què s’han gastat). 

En el Balanç de Situació de l’Ajuntament d’Amer 
a 31 de desembre de 2008, tant l’estructura 
econòmica com la financera s’eleven a 
8.596.150,10 €.

Estructura econòmica
L’estructuta conòmica està formada per l’actiu. 
L’actiu es divideix entre no corrent i corrent. L’ac-
tiu no corrent el composen les inversions o apli-
cacions a llarg termini, i està format, en aquest 
cas, únicament per l’immobilitzat; mentre que 
l’actiu corrent comprèn les existències (en el 
cas de l’Ajuntament d’Amer no n’hi ha), els deu-
tors, els comptes financers i la tresoreria. 

Actiu No Corrent
L’actiu no corrent, format només per l’immobi-
litzat, s’eleva a 7.434.674,45€ en termes absoluts, 
que en termes relatius representen el 86,5% de 
l’actiu total, mentre que l’any anterior aquest 
mateix concepte representava el 81,76%. Dins 
l’immobilitzat, el 72,84% correspon a inversions 
destinades a l’ús general (terrenys, infraestruc-
tures i béns comunals) i el 27,16% correspon a 
l’immobilitzat material (construccions, instal-
lacions tècniques, mobiliari, elements de trans-
port, maquinària, equips per a processar la in-
formació, i les respectives amortitzacions). Cal 
mencionar que la variació percentual d’aques-
tes partides entre el 2007 i 2008 han estat del 
3,8% i del 11,55% respectivament

Actiu Corrent
L’Actiu corrent es composa principalment dels 
deutors, dels comptes financers (que són bà-
sicament els fons líquids ingressats en bancs i 
caixes a 31/12/2008) i de la tresoreria.

El compte de deutors ha passat de 381.378,16 € 
l’any 2007, a 752.979,16 € l’any 2008 (aquest crei-
xement és en termes percentuals un 97,43%). 
En termes relatius, els deutors representen el 
8,76% de l’actiu , enfront el 4,39% que repre-
sentava en l’exercici anterior. Aquest increment 
representa un augment de drets pendents de 
cobrament (ja sigui per l’augment dels terminis 
a cobrar, com per una major quantitat de drets 
exigits per part de l’ajuntament, o una conse-
qüència de la situació econòmica i social ac-
tual). Aquest fet explica en part l’augment de la 
dotació per a la provisió dels cobraments dub-
tosos (que han augmentat un 24,44%)  i la dis-
minució de la tresoreria (que ha disminuït un 
68,27%). 
Les inversions financeres temporals no ha va-
riat respecte a l’exercici anterior, i representen 
un 0,09% del total de l’actiu.

L’estructura financera
L’estructura financera està formada pels recur-
sos propis i el passiu. Els primers representen el 
patrimoni net, és a dir, la font de finançament 
pròpia. El passiu, igual que l’actiu, s’estructura 
en passiu no corrent i corrent, representant les 
fonts de finançament alienes. En l ’estructura fi-
nancera del 2008, s’observa una millora quali-
tativa.

Els comptes a 31 desembre de 2008

BALANÇ 2007

BALANÇ 2008

ACTIU NO CORRENT
7.434.674,45 €

ACTIU CORRENT
1.161.475,65

FONS PROPIS
6.196.767,26 €

PASSIU NO CORRENT
1.277.980,19 €

PASSIU CORRENT
1.277.980,19 €

ACTIU NO CORRENT
7.027.230,57 €

ACTIU CORRENT
1.651.608,02 €

PASSIU NO CORRENT
1.456.517,95 €

PASSIU CORRENT
1.648.140,74 €

FONS PROPIS
5.574.179 €

L’ajuntament va 
ingresar 85.200 € 

extres en concepte 
de legalització d’uns 
habitatges en planta 
baixa a l’edifici nou de 
l’Avinguda de la Selva
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Recursos Propis
Concretament els recursos propis han pas-
sat de 5.574.179,90€ al 2007 a 6.196.767,26€ al 
2008, en termes percentuals suposa un aug-
ment del 11,17%. Aquest apartat representa un 
72,09% del total de l’estructura financera, front 
el 64,23€ de l’exercici anterior. 
D’aquest apartat cal destacar el resultat positiu 
de l’exercici 2008, que ascendeix a 306.448,91€  
en front les pèrdues de 581.754,65€ de l’exer-
cici 2007. 

Passiu No corrent 
El Passiu no corrent, deutes a llarg termini amb 
entitats de crèdit ha passat de 1.456.577,95€ 
l’any 2007 a 1.277.980,19€ al 2008. Fet que re-
presenta una reducció de l’endeutament a llarg 
termini de 178.537,76€, (percentualment la re-
ducció és del 12,26%). El pes d’aquests deutes 
respecte el total de l’estructura financera és del 
14,87% en comptes de 16,78% que representa-
ven en l’exercici anterior.

Passiu Corrent 
El Passiu corrent està format per les obligaci-
ons a curt termini, bàsicament: fiances o dipò-
sits rebuts i creditors (pressupostaris o no). En-
tre els creditors cal diferenciar entre els deutes 
de l’exercici corrent i les compromeses o no en 
exercicis anteriors. A 31 de desembre del 2008 
els deutes de l’exercici corrent són de 712.004,21 
€, mentre que al 2007 eren de 1.036.059,30€, xi-
fra que representa una reducció del 31,28%. 
Els deutes pertanyents a exercicis tancats (an-
teriors) han passat de 493.901,05 al 2007 a 
312.994,31€ al 2008, que en termes percentuals 
representa una reducció del 36,63%. Els deutes 
amb les Administracions Públiques també s’ha 
reduït en 9.178,76€, (un 50,67%). 
En termes generals les partides del Passiu Cor-
rent  s’ha reduït una mitjana del 30%. En ter-
mes absoluts aquesta massa patrimonial ha 
passat de 1.648.140,74€ al 2007 a 1.121.402,65€ 
al 2008.
En resum, la millora qualitativa de l’estructura fi-
nancera s’explica per l’augment del 11,17% dels 
recursos propis i per la reducció de l’endeuta-
ment (a llarg termini del 12,26% i a curt termini 
del 31,96%).

COMPTE DE RESULTATS
ECONÒMIC – PATRIMONIAL 
El compte de resultat està compost per un 
únic document, el “Comptes del resultat eco-
nòmic-patrimonial”. El resultat econòmic- pa-
trimonial ha estat positiu xifrat en 306.448.91€. 
Aquest resultat s’obté afegint a la diferència en-
tre els ingressos (1.599.546’99 €) i les despeses 
(1.440.090,15€), els resultats extraordinaris (pro-
cedents de l’immobilitzat material), els proce-

dents de cartera de valors (interessos de par-
ticipacions en capital) i les modificacions de 
drets i obligacions. 
El compte de resultat és un concepte diferent 
del Resultat Pressupostari. Aquesta diferència 
neix del diferent tractament que es dóna als in-
gressos i a les despeses en cada un dels dos sis-
temes de càlcul.

A la comptabilitat pressupostària, que és on 
apareix el concepte de Resultat Pressupos-
tari, es tenen en compte totes les obligacions 
i drets, mentre que en comptabilitat financera, 
on s’emmarca el Compte de Resultat econò-
mic-patrimonial, es reflecteixen només els in-
gressos i les despeses corrents, excloent tant 
les inversions com els recursos fixos. 

ESTRUCTURA ECONÒMICA

ACTIU NO CORRENT 7.434.674,45 €

A) Inmobilitzat 7.434.674,45 €

1. Inversions destinades a l’ùs general 5.416.511,22 €

3. Inmobilitzacions materials 2.018.163,23 €

C) ACTIU CORRENT 1.161.475,65 €

2. Deutors 752.979,16 €

2.1 Deutors pressupostaris 852.838,30 €

2.1.a Drets reconeguts de l’exercici corrent 626,027,76 €

2.1.b Drets reconeguts d’exercicis tancats 226.810,54 €

2.2 Administracions públiques 67,04 €

2.3 Altres deutors 3.694,02 €

2.4 Provisions per insolvències -103.620,20 €

3. Inversions financeres temporals 8.003,85 €

Fiancers i dipòsits 8003,85 €

4. Tresoreria 400.492,64 €

TOTAL ACTIU 8.596.150,10 €

ESTRUCTURA FINANCERA

FONS PROPIS 6.196.767,26 € 

1. Patrimoni 3.287.156,26 €

3. Resultat exercicis anteriors 2.603.161,66 €

4. Resultat de l’exercici 306.488,91 €

PASIU NO CORRENT 1.277,980,19 €

Deutes a llarg termini 1.277.980,19 €

PASSIU CORRENT 1.121.402,65 €

2. Fiances i dipòsits rebuts 86.862,23 €

3. Creditors 1.034.540,42 €

3.1. Creditors pressupostaris 1.025.118,52 €

3.1.a. Obligacions reconegudes de l’exercici corrent 712.005,21 €

3.1.b. Obligacions reconegudes d’exercicis tancats 312.994,32 €

3.2 Creditors no pressupostaris 487,23 €

3.3 Administracions públiques 8.934,67 €

TOTAL PASSIU 8.596.150,10 €

BALANÇ DE L’ANY 2008
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DESPESES 
El total de despeses del compte de resultat és 
de 1.440.090,10€. Aquestes despeses estan for-
mades principalment per: 

• Les despeses de gestió que recull els serveis 
exteriors i despeses de gestió corrents xifrat en 
859.147,32€ 
• Seguidament les despeses de personal, amb 
import de 508.618’01€ (import que inclou els 
sous i salaris i les cotitzacions ala Seguretat So-
cial) 
•Les despeses financeres, import que corres-
pon a 51.973’38 €. 
• I finalment les dotacions per a l’amortitza-
ció d’immobilitzat, import que correspon a 
20.351’44€.
Els dos primers conceptes representen pràcti-
cament el 86,87% del total de les despeses.  
Per una altre banda està format per les despe-
ses de transferències i subvencions de capital i 
corrent import que correspon a 116.786,78€. 
És important assenyalar que les partides pres-
supostàries d’inversions no formen part del 
Compte de resultat, sinó que s’incorporen a 
l’Actiu del Balanç, com a immobilitzat. En canvi, 
dins el resultat corrent trobem les dotacions 
per amortitzacions de l’immobilitzat, que re-
presenten el 1,49% del total de les despeses 
d’explotació.

INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ 1.599.546,99 €

Prestació de serveis 238.503,90 €

Impost béns immobles 345.554,74 €

Impost vehicles tracció mecànica 159.657,63 €

Impost Increments de valor terrenys urbans 17.577,31 €

Impost activitats econòmiques 135.024,42 €

Impost construccions, instal·lacions i obres 51.999,05 €

Taxes per utilització privativa… 9.188,46 €

Transferències corrents 642.041,48 €

 

DESPESES D’EXPLOTACIÓ 1.367.765,33 €

Treballs realitzats per altres ens 269.085,39 €

Despeses I+R de l’exercici 1.183,60 €

Arrendamensta i cànons 18.259,12 €

Reparacions i conservació 168.885,37 €

Serveis professionals independents 5.691,69 €

Transports 2.339,76 €

Primes d’assegurances 15.740,61 €

Serveis bancaris i similars 14.457,93 €

Publicitat i propaganda 38.277,31 €

Subministraments 94.692,07 €

Comunicació i altres serveis 81.934,60 €

Sous i salaris 399.129,24 €

Cotitzacions SS 109.488,77 €

Indemnitzacions 31.813,09 €

Transferències corrents 116.786,78 €

Marge brut 231.781,66 €

Despesses financeres 51.973,38 €

Amortitzacions i provisions 20.351,44 €

Resultat Net 159.456,84 €

Resultats extraordinaris 98.232,17 €

Resultat cartera de valors 25.950,62 €

Modificacions de drets i obligacions 22.809,28 €

Resultat Final 306.448,91 €

COMPTE DE RESULTAT 2008

El resultat econòmic- 
patrimonial ha estat 
positiu, xifrat en 
306.448,91 €

INGRESSOS 
Els ingressos del compte d’explotació ascendei-
xen a 1.599.546,99’€.
Dels conceptes que el composen destaquen 
fonamentalment els següents ingressos, que 
representen el 85,09% del total: 
• Els ingressos de gestió ordinària (ingressos tri-
butaris), amb 719.001,61€ en temes absoluts 
i un 44,95% del pes total. En el compte de re-
sultats, aquests ingressos es desglossen en: im-
posts propis, taxes contribucions especials i in-
gressos urbanístics. 
• Els ingressos procedents de transferències i 
subvencions que són un 40,14% del total d’in-
gressos, amb 642.041’48 €.

De forma paral·lela al que succeeix amb les des-
peses d’inversions, tant les subvencions de ca-
pital com l’increment de passius financers (prés-
tecs) formen part del Grup I de comptabilitat, i 
per tant, apareixen al Balanç de Situació i no al 
Compte de resultats.
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COMUNICACIÓ I ALTRES SERVEIS 6%

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9%

INDEMNITZACIONS 2%

COTITZACIONS A LA S.S. 8%

SOUS I SALARIS 30%

TREBALLS REALITZATS PER ALTRES ENS 20%

DESPESES I+R DE L’EXERCICI 0%

ARRENDAMENTS I CANONS 1%

REPARACIONS I CONSERVACIÓ 12%

TRANSPORTS 0%

SERVEIS PROF. INDEPENDENTS 0%

PRIMES D’ASSEGURANCES 1%

SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 1%

PUBLICITAT I PROPAGANDA 3%

SUBMINISTRAMENTS 7%

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 40%

TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA 1%

TREBALLS REALITZATS PER ALTRES ENS 20%

IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTALACIONS I OBRES 30%

IMPOST BENS IMMOBLES 22%

IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 10%

IMPOST INCREMENTS DE VALOR TERRENYS URBANS 1%IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 8%

DESPESES 2008

INGRESSOS 2008



Compostatge
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EL 40% EN PES dels residus que ge-
nerem són restes orgàniques que 
es poden reciclar i convertir-se en 
compost. El compostatge és un pro-
cés natural de descomposició de 
les restes orgàniques, molt similar al 
que es produeix al bosc. El producte 
obtingut és el compost, un adob 
orgànic que es pot utilitzar a l’agri-
cultura i la jardineria, substituint els 
adobs químics.

El compost és un producte natural 
que contribueix a la millora de la sa-
lut de les plantes, aporta estructura 
al sòl i en regula la humitat i l’acidesa 
(pH).Fer compostatge és molt senzill 
i ho podeu fer tots aquells que tin-
gueu jardí, hort i ganes de participar 
en la campanya de compostatge ca-
solà que s’ha endegat a la comarca 
de la Selva.

A tots els compostaires us facili-
tem un compostador, us convidem 
als tallers de compostatge i posem 
a la vostra disposició tècnics espe-

cialitzats que us resoldran qualse-
vol dubte que pugui sorgir durant 
el procés. 
Tots els que tingueu hort o jardí po-
deu compostar les restes orgàniques 
que genereu a casa vostra d’una ma-
nera molt senzilla i dedicant-hi molt 
poc temps.

Nosaltres us facilitem el composta-
dor i us preparem per ser uns bons 
compostaires!
Podreu aprendre a fer compost i us 
donarem un compostador de forma 
gratuïta. Només caldrà deixar una fi-
ança de 20 O 40€ que se us retor-
narà al cap de 2 anys.
Actualment la campanya es con-
tinua a set municipis de la Selva: 
Maçanet de la Selva Amer La Cellera 
de Ter BrunyolaCaldes de Malavella 
Riells i Viabrea Riudarenes
Per adherir-vos a la campanya, adre-
ceu-vos a l’ajuntament, dipositeu 
la fiança i vindrem a portar-vos-el 
a casa per explicar-vos com fer el 
compostatge.

El compostatge és 
un procés natural de 
transformació de les restes 
orgàniques en compost, un 
adob natural molt semblant 
a la terra vegetal. 
Aquesta transformació 
la realitzen una sèrie de 
microorganismes (fongs, 
bacteris...) que es troben 
en la matèria orgànica. 
Per a garantir el bon 
funcionament del procés, els 
microorganismes necessiten 
tenir una bona barreja de 
restes orgàniques, oxigen, 
humitat i una temperatura 
determinada.

A la nostra bossa 
d’escombraries, 
aproximadament el 40% del 
pes és matèria orgànica, es 
a dir, restes de la cuina i del 
jardí. 
Compostant les restes 
orgàniques reduïm 
els residus destinats a 
l’abocador, disminuïm l’ús 
de fertilitzants químics i ens 
auto-proveïm d’un adob de 
qualitat. 
Busquem una bona ubicació 
per al compostador.

El compostador ha d’estar 
en contacte directe amb 
el terra, mai sobre un terra 
pavimentat ni enrajolat. 
Cal col·locar-lo en un lloc 
amb ombra, a recer del vent 

i deixar entre 50 i 100 cm al 
voltant per poder treure el 
compost. 
Preparem el lloc: hem 
de posar en el fons del 
compostador una capa 
d’uns 10 cm de fulles seques 
i branquetes per afavorir 
l’aireació i el drenatge.

Què podem compostar?
De la cuina: restes de fruita i 
verdura, restes de carn i peix, 
closques d’ou i fruita seca, 
pa sec, marro de cafè i restes 
d’infusions, taps de suro, 
flors, plantes i rams marcits, 
ossos, espines i closques 
de marisc, paper de cuina i 
tovallons de paper.
Del jardí o de l’hort: restes 
de poda triturades, fullaraca, 
gespa, branques i pinyes, 
palla, flors, plantes i rams 
marcits, serradures de fusta 
no tractada, restes de l’hort, 
pinyes triturades i pinassa.

Sobretot, no hem de llençar: 
pols d’escombrar o burilles 
de cigarreta, excrements, 
serradures de fustes 
tractades, cendres i terra, 
productes inorgànics no 
biodegradables. 
Trobareu aquesta informació 
i més a:

http://www.selva.cat/
compostatge/manual/
index.php

UN PROCÉS NATURAL DE 
DESCOMPOSICIÓ DE LES RESTES 
ORGÀNIQUES, SIMILAR AL QUE 
ES PRODUEIX AL BOSC

MANUAL DEL COMPOSTAIRE
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LA CAMPANYA de foment de la re-
ducció dels residus, que vam pre-
sentar per Nadal, continua a la dei-
xalleria. A Amer ja tenim enceta-
des vàries accions relacionades 
amb aquest nou compromís me-
diambiental.
Ja som 18 compostaires que re-
duïm la generació de fracció or-
gànica. 
476 famílies del poble ja tenim la 
bossa reutilitzable per reduir les 
bosses de plàstic quan anem a 
comprar (encara es pot recollir a la 
deixalleria).
Desde l’1 de juliol la deixalleria mu-
nicipal  recupera la venda a granel 
i, alhora, premia les famílies que 
més utilitzen el servei. 
La deixalleria us entrega una tarja 
de punts i, cada vegada que mar-
queu un punt premiat, us obsequi-
arà amb una ampolla de detergent  
servit a granel. 
Podreu triar entre tres detergents:
Renta Bugada a granel de la Selva
Renta Plats a granel de la Selva
Renta Tot a granel de la Selva
Aquesta temporada, el residu més 
premiat és l’oli de cuina, ja que 

es tracta d’un dels residus do-
mèstics més perjudicials.
Si portes l’oli de la cuina a la dei-
xalleria, enlloc de llençar-lo per l’ai-
güera, evitaràs que contamini les 
aigües del nostre entorn. Recorda 
que l’aposta d’Amer per la reduc-
ció dels residus continua i per això, 

durant l’any, aniràs descobrint no-
ves iniciatives per assolir-la. 
Aquesta campanya municipal 
forma part del programa comar-
cal promogut pel Consorci Medi-
ambiental de la Selva i el Consell 
Comarcal: 

EL RECICLATGE DE L’OLI DE CUINA

Molt millor que llençar-lo a l’ai-
güera és trobar-lo de nou en una 
benzinera. Els problemes de l’oli 
llençat a l’aigüera. Quan arriba als 
desaigües i clavegueres provoca 
greus problemes d’higiene.
Barrejat amb altres sòlids forma 
taps als desaigües i clavegueres, 
atrau als insectes, serveix d’aliment 
als rosegadors i fa que n’augmenti 
el nombre.

Quan arriba a les depuradores di-
ficulta, retarda i encareix el procés 
de depuració de les aigües. 
L’oli forma una pel·lícula superficial 
impermeable que impedeix que 
passi l’oxigen i això provoca l’asfi-
xia dels microorganismes que in-
tervenen en la depuració.
Quan arriba als cursos d’aigua pro-
voca una greu contaminació.
Funciona com un adob orgànic 
que fa que proliferin massa les 
plantes aquàtiques i aquestes con-
sum eixen l’oxigen de l’aigua.

ELS AVANTATGES DE L’OLI RECICLAT

Amb l’oli  reciclat, les indústries po-
den fer sabó, cremes, detergents, 
ceres, espelmes, pintures, vernis-
sos, lubricants i, fins i tot, pinsos i 
combustible biològic, biodiesel.

LA GESTIÓ DE L’OLI A LA DEIXALLERIA. 
COM S’HA DE PORTAR?

Dins de qualsevol ampolla d’oli o 
beguda de plàstic o de vidre que 
hàgim netejat prèviament.
COM S’EMMAGATZEMA?

A la deixalleria, l’oli s’ha de guardar 
dins d’un bidó exclusiu deguda-
ment tancat i sota cobert.

COM ES RECICLA?

L’oli ha de ser transportat per ve-
hicles autoritzats per l’Agència de 
Residus de Catalunya fins a plantes 
de tractament autoritzades.
Actualment l’oli de la deixalleria es 
porta a una planta de tractament i 
després de diversos processos, és 
aprofitat per a l’elaboració de Bio-
dièsel.
COM L’HAN DE GESTIONAR
ELS COMERÇOS?

Les activitats econòmiques que 
generen oli de cuina fregit són els 
bars, hotels, restaurants...
Les actuals normatives catalanes 

sobre residus obliguen a totes les 
activitats econòmiques a gesti-
onar correctament tots i cadas-
cun dels residus que generen, in-
dependentment de la seva tipolo-
gia i quantitat. La gestió de l’oli de 
cuina comercial es pot fer per dues 
vies: Disposar d’un bidó propi, en-
tregat i retirat per un gestor auto-
ritzat o portar el seu oli a la deixa-
lleria, emprant els seus propis ve-
hicles, en el cas que en generi en 
poca quantitat.

Vine a la deixalleria!
SI PORTES L’OLI DE LA CUINA A LA 
DEIXALLERIA EVITARÀS QUE CONTAMINI El 26 de maig passat va mo-

rir Joël Clement,  l’alcalde de 
la Vila agermanada de Malau-
nay. 
Clement estava lligat a la 
feina municipal de Malaunay 
des de l’any 1977 i l’any 1978 
va fundar la secció del Partit 
Socialista local. 
La seva llarga carrera política 
el va fer ocupar diversos càr-
recs supramunicipals i el va 
convertir en un personatge 
reconegut i  apreciat. 
La seva pèrdua va ser molt 
sentida a la vila. Un represen-
tant de l’Ajuntament d’Amer 
va acudir als funerals. 
Des d’aquestes línies volem 
fer un reconeixement pòs-
tum a aquesta persona a qui 
van tenir l’ocasió de conèixer 
alguns amerencs.
El càrrec d’alcalde l’ocupa 
actualment Stéphane Des-
champs que era el primer ad-
junt (un equivalent a primer 
tinent d’alcalde).

CLEMENT
MALAUNAY

ELS ENVASSOS PLÀSTICS AL SEU CONTENIDOR
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EL GERIÀTRIC  Santa Maria va ini-
ciar la seva activitat l’any 2001 
sense disposar de llicència munici-
pal d’activitats ni del registre d’es-
tabliment socio-sanitari al corres-
ponent Departament de la Gene-
ralitat. Un any més tard, una noti-
ficació del Departament de Ben-
estar Social instava a l’alcalde Joan 
Güell a actuar en conseqüència 
(no permetre l’activitat), cosa que 
no va fer mai. 
La direcció del Centre va seguir la 
seva activitat sense acomplir la le-
galitat fins al mateix dia del tanca-
ment, tot i que diversos informes 
dels serveis tècnics i de la secretà-
ria de l’ajuntament van denunciar 
aquesta situació. 
Tot i no estar inscrit com un esta-
bliment legalitzat, la direcció del 
centre va fer aparèixer un publi-re-
portatge a la premsa, anunciant el 
centre (2005). 
Davant aquests fets, l’aleshores al-
calde no va actuar en cap moment 

durant els seus dos mandats. L’any 
2005 va concedir una llicència d’ac-
tivitats al geriàtric per a la utilitza-
ció de la planta baixa i la planta pri-
mera de l’edifici.

Ordre de tancament
El consistori actual no té constàn-
cia de cap permís atorgat a les 
obres realitzades a l’edifici en l’in-
tent d’adaptar-lo a la normativa 
de geriàtrics. És de suposar, per 
tant, que les obres que es van fer 
eran il·legals.
La directora del centre no va con-
sultar en cap moment abans ni 
després del tancament amb l’ac-
tual ajuntament sobre aquests  
problemes.
El dia 20 d’octubre la Consellera 
d’Acció Social va dictar una ordre 
de tancament de l’establiment per 
diverses i greus irregularitats del 
centre. Tampoc després de rebre 
aquesta notificació la directora no 
es va posar en contacte amb l’ajun-

tament per mirar de trobar soluci-
ons als problemes. 
Un cop donada l’ordre de tanca-
ment, des del Departament d’Ac-
ció Social de Girona es va posar 
en marxa un dispositiu per inten-
tar reubicar els avis de la residència 
d’Amer en altres geriàtrics. Aquest 
dispositiu es va coordinar a través 
dels Serveis Socials del Consell Co-
marcal de la Selva (que és l’enti-
tat que dóna aquest servei al nos-
tre municipi) i del mateix Depar-
tament d’Acció Social, des dels 
serveis Territorials de Girona i de 
Barcelona.

Per part de l’Ajuntament es va fer 
un seguiment de tot aquest pro-
cés, intentant que fós el menys 
traumàtic possible per als avis i els 
seus familiars.
Van haver-hi diverses reunions 
amb familiars a instàncies del De-
legat territorial de la Generalitat, a 
les que es va explicar als represen-

tats de les famílies afectades que 
s’oferien solucions a cada avi i les 
seves famílies. També es va fer la 
tramitació urgent de la llei de la 
dependència als avis que no la te-
nien feta.

El tancament del geriàtric va es-
ser una pèrdua pel municipi, amb 
la desaparició d’un servei proper 
i els llocs de treball associats. Cal 
pensar però, que amb aquesta re-
solució el que es va fer va ésser ac-
tuar fent complir la llei per a pro-
tegir els avis, ubicant-los en cen-
tres on els garantissin els serveis i 
les condicions exigides per la llei, 
cosa que no es donava al centre 
Santa Maria.

Des de l’ajuntament, s’ha demanat 
als responsbles del Departament 
d’Acció Social la reposició del dèfi-
cit de recursos socio-sanitaris creat 
a la zona pel tancament del centre 
d’Amer.

El geriàtric Santa Maria
EL SEU TANCAMENT HA ESTAT UNA PÈRDUA PEL MUNICIPI

EDIFICI DE “LES HERMANES”
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UN CARRER PER ACCEDIR AL CAMP DE FUTBOL I PASSEJAR

EL RIUBRUGENT era un carrer bas-
tant abandonat i en canvi força 
utilitzat per accedir al camp de 
futbol i passejar.

L’obra de pavimentació del camí 
del camp de fubol (carrer Riubru-
gent), realitzada entre els mesos 

de gener i febrer del 2009, ha con-
sistit en la compactació del ferm i 
posterior enquitranat del camí.

També s’han posat tanques a la 
part del camí on el desnivell és 
més elevat.L’empresa executora 
va ser Construccions Vilanova.

Ha estat finançat amb fons mu-
nicipals i el cost de l’obra és de 
27.404,41 €.
D’aquests, 9000 € corresponen a 
un a subvenció concedida per la 
Diputació de Girona, dins el pro-
grama de cooperació  municipal 
de l’any 2008.

Carrer Riubrugent

Les mesures fetes per 
l’aparell instalat prop de les 
antenes de telefonia de l’edifici 
de l’Avinguda de la Selva 
mostren que les radiacions 

estan sempre molt per sota 
del màxim permès. Aquestes 
mesures poden consultar-se 
actualitzades constantment 
per internet al web “Societat de 

la Informació” de la Generalitat 
de Catalunya  http://www20.
gencat.cat/portal/site/
societat-informacio

CONTROL DE LES ANTENES DE TELEFONIA MOBIL

Agraïm la col·laboració d’en 
Joan Lopez pel seu continu 
seguiment fotogràfic de tots 
els actes municipals, cedint 
les imatges per a la plana 
web municipal dins l’apartat 
àlbums.

TALLER DE 
MEMÒRIA A 
LA LLAR DE 
JUBILATS
Del març al juny de 2008, 
es va dur  a terme una altra 
edició del Taller lúdic destinat 
a l’aprenentatge d’estratègies 
per potenciar la Memòria. 
L’assistència i la col·laboració 
dels inscrits va ser molt bona.

Aquesta activitat s’adreçava 
als socis de la Llar de Jubilats, i 
va ser organitzada per la Creu 
Roja i l’Ajuntament d’Amer.

JOAN LOPEZ

LÌMIT PERMÈS A CATALUNYA

MESURES DELS SIS DARRERS MESOS

CANVIS BEN VISIBLES AL CARRER RIUBRUGENT
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Tree Tones
ALS DIRECTES ES RESPIRA LA BONA COMUNICACIÓ I EL FEELING

EL DIVENDRES 10 de juliol d’en-
guany, als jardins Pau Casals d’Amer 
el grup Tree Tones ens va oferir un 
agradable concert. La música, l’en-
torn i el públic, van fusionar-se cre-
ant una atmosfera entranyable.
Tree Tones És un quartet format 
pel guitarrista Iñaki, el bateria In-
dra, el baix Jordi Ruiz  “Popi” i 
Stewart Kell, veu i guitarra rít-
mica. En els directes es respira la 

bona comunicació i feeling en-
tre els musics, amb versions i te-
mes propis que van desde el Re-
gae, Soul, Funk i R&B, on sempre 

hi trobem l’ ingredient secret per  
a enriquir-los: l’espontaneÏtat del 
moment. De bon començament 
ja hi havia gent ballant, aprofitant 

els espaïs creats entre  l’escenari i 
les taules. El repertori va ser variat, 
des de reggae fins a funkys, pas-
sant pel blues, el jazz, etc.

D’ESQUERRA A DRETA: 
INDRA (BATERIA), IÑAKI 
(GUITARRA), JORDI RUIZ 
( BAIX) I STEWART KELL 
(VEU I GUITARRA RITMICA)

NOVES 
ESTRUCTURES
PER A JOCS 
INFANTILS

LES NOVES ESTRUCTURES DE JOCS INFANTILS AL SOLIVENT I A LA LLAR D’INFANTS
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El mal estat de conservació d’unes 
antigues estructures de jocs infantils, 
(les que hi havia al pati de preesco-
lar, a l’edifici de la Llar d’infants,  i les 
que hi havia a les pistes del Solivent)  
va aconsellar retirar-les per a evitar 
riscos per la mainada.  L’Ajuntament 
ha adquirit i instal·lat noves estruc-
tures en ambdós indrets per reem-
plaçar les malmeses.  La inauguració 
d’aquestes inst·lacions es va fer amb 
poca cerimònia i amb molta il·lusió.

EL CONCERT DELS TREE TONES



Fira del trasto
ELS FIRAIRES PRESENTS A LA FIRA, I LA GRAN AFLUÈNCIA DE 
PÚBLIC, VAN FER D’AQUEST PROJECTE UN GRAN ÈXIT
JA HO DEIA L’AVI, i també el pare, 
això va ser entre altres coses el que 
va animar-me a organitzar el Pri-
mer Mercat del Trasto d’Amer.

Encara que no va ser un tasca fà-
cil, penso que si va ser molt satis-
factòria. Tant les persones que va-
ren fer les parades, vingudes d’ar-
reu de Catalunya, com la gran aflu-

ència de públic, va fer que aquest 
projecte tingués un gran èxit. 
Però, reconec que la gran genero-
sitat dels col·laboradors / es, gent 
d’Amer els quals no vull anomenar 
per temor a deixar-me’n algun, per-
sones que varen contribuir desin-
teressadament en aquest projecte, 
varen ser part important de l’èxit 
esdevingut, per la qual cosa vull 

donar el meu agrïment de tot cor, 
així com també vull agrair a la Casa 
de la Vila, l’ajuda i col·laboració en 
les tasques que van realitzar.

Per úlitm, voldria animar a tots els 
amerencs per la propera edició 
d’aquesta Fira del Trasto, esdevin-
gui, encara, més nostra i propera. 
Gràcies per tot. Antoni Rich

A finals del mes de No-
vembre vàrem estrenar el 
nou plànol d’Amer i així 
vam actualitzar l’existent.
L’objectiu d’aquest plànol és 
principalment el turístic, per 
fer conèixer les rutes en bici-
cleta, a peu, la ruta del Carri-
let Olot-Girona, un petit itine-
rari sobre el patrimoni histò-
ric, els comerços, les festes lo-
cals i els telèfons de serveis.
No cal dir que els matei-
xos vilatans d’Amer se’n po-
den beneficiar per am-
pliar el coneixement so-
bre el municipi i facilitar in-
formació a clients i amics.
Volem agrair el suport dels 
patrocinadors: Unió de Co-
merciants Amer,  indústries 
i altres comerços d’Amer.

NOU PLÀNOL 
PROMOCIONAL 
D’AMER

Per a la reforma i ampliació 
del parc de bombers d’Amer, 
la Conselleria d’Interior desti-
narà més de 1,7 milions d’euros.
Aquesta iniciativa s’emmarca en 
el procés de millora de tots els 
parcs dels Bombers de la Gene-
ralitat que està duent a terme 
la Conselleria. Per això el Go-
vern ha apostat per un model 
de protecció civil no només ba-
sat en l’actuació dels bombers, 
sinó també en la resta de cos-
sos i agents operatius, que es 
coordina des de la nova seu del 
Centre de Coordinació Ope-
rativa de Catalunya (CECAT). 

L’obra es va adjudicar a l’em-
presa Constructora i Immobili-
ària de Solsona i preveu l’adap-
tació, reforma i rehabilitació de 
l’edifici actual, la millora dels ac-
cessos i l’ampliació de les instal-
lacions. Les obres, que conser-
varan l’actual edifici i recupe-
raran la imatge més pròxima a 
l’original, està previst que fina-

litzin abans de l’estiu de 2010.
Mentre durin les obres, el parc 
de bombers s’ubicarà en uns 
mòduls prefabricats propers. 

NOU PARC 
DE BOMBERS 
D’AMER
L’obra preveu 
l’adaptació, reforma 
i rehabilitació de 
l’edifici actual

EL COS DE BOMBERS D’AMER

A LA FIRA DEL TRASTO, GRAN VARIETAT DE GÈNERE I DE FIRAIRES
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Les fonts d’Amer 

UN GRUP de voluntaris i jubilats del 
poble es troben periòdicament a 
la plaça recentment dedicada al 
mestre Pere Fontàs. A part de les 
tertúlies i amistats, també han tre-
ballat des de fa mesos per arranjar 
algunes fonts del municipi, com  la 
Font de Can Catau, que estava 
totalment perduda a causa de les 
arrels del arbres que havien des-
viat l’aigua del curs.
S’ha tornat a canalitzar col·locant-
hi una pedra tosca per on raja i 
aconseguint que torni a brollar tal 
com havia fet abans.
Podeu veure-ho fent-hi una pas-
sejadeta o bé en algunes fotos 
penjades al web municipal www.
amer.cat

A la Font Gironesa s’hi va netejar 
el camí d’accés i els voltants de la 
font, que estava plena de bardis-
ses. També s’hi va fer una escala 
amb troncs de castanyer per a po-
der pujar-hi millor.

La Font Fresca diuen que va ser la 
més complicada, perquè sortia ai-
gua per diferents llocs i va ser difí-

cil canalitzar-la en un sol punt.
Una vegada recollida, van fer una 
paret de pedra i una canal de fusta 
de castanyer per on ara brolla un 
raig bastant abundant.

La Font de la Teula és la més visi-
tada per la gent de la comarca per 
ser la més propera a la carretera de 
Sant Martí. Aquesta es va arranjar 

recollint l’aigua de les Fontiques, 
portant-la amb una mànega de 
200 metres fins a la font.
Agraïm la col·laboració d’un veí de 
Sant Martí i també de tots els altres 
companys del poble per la seva 
participació en totes les tasques. 
Igualment, donem les gràcies a 
mossèn Enric Bahí per la creació 
dels versos que s’hi han posat.

LA FONT DE CAN CATAU ESTAVA TOTALMENT PERDUDA A CAUSA DE
LES ARRELS DEL ARBRES QUE HAVIEN DESVIAT L’AIGUA DEL CURS

A DALT EL RAIG ABUNDANT DE LA FONT

A L’ESQUERRA EL MUNTATGE MOVIL DE LA FONT 

FOTO SEGUENT CARTELL A LA FONT GIRONESA
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TANT LA LLEI d’Urbanisme com el 
codi penal deixen ben clara l’obli-
gació de denunciar, per part de 
l’autoritat competent, casos de su-
posat delicte urbanístic.

L’article 273.1 de la llei d’urba-
nisme diu que “Si en la tramitació 
d’un procediment de protecció de 
la legalitat urbanística es considera 
que els fets poden ser constitutius 

d’il·lícit penal, l’òrgan administratiu 
competent per resoldre el proce-
diment ha de comunicar els fets a 
l’autoritat judicial i al Ministeri Fis-
cal”. També el Codi Penal diu que: 
“L’autoritat o funcionari que, faltant 
a l’obligació del seu càrrec, deixarà 
intencionadament de promoure la 
persecució dels delictes que tingui 
notícia o dels seus responsables, 
incorrerà en la pena d’inhabilita-

ció especial per a ocupació o càr-
rec públic per temps de sis mesos 
a dos anys”.
Així doncs, l’Ajuntament d’Amer, 
tenint coneixement de la il·legalitat 
(amb sentències dictades pels tri-
bunals) de:
La llicència de segregació de la 
Plaça de la Vila, 19.
La llicència d’enderroc de la Plaça 
de la Vila 19.
La llicència d’obres per a la cons-
trucció d’un habitatge unifamiliar 
a la confluència de l’Avinguda de 
la Selva amb l’Avinguda Francesc 
Macià.
La llicència d’obres per a la cons-
trucció de 76 habitatges, locals co-
mercials i pàrquings a l’Avinguda 
de la Selva.

I per acomplir amb les exigències 
legals i protegir els interessos mu-
nicipals, va presentar el passat mes 
de desembre una denúncia da-
vant la fiscalia de Girona contra 
els responsables d’aquest fets, en-
tre els que hi ha l’anterior alcalde 
Joan Güell, i l’anterior arquitecte 
municipal.
Actualment el cas està en mans de 
la Policia judicial, que l’investiga.

JORDI SERRANO ALEJANDRO CASTELLÓIRINA IGLESIASRAQUEL ALONSOCARLES PAREDESLORENA CAPDEVILACLÀUDIA CLARÀ

BERNAT AÑAÑOSCRISTINA FERNÁNDEZLAURA CABRERAEVA CARRERASELI CABALLERO  SARA CLARÀLAIA MASÓ

EL CASAL D’ESTIU D’AMER 

El casal d’Amer d’aquest estiu 
ha estat gestionat per ANNCON 
LLEURE i s’han utilitzat els equi-
paments esportius i culturals mu-
nicipals. Enguany han participat 
en total 100 nens, en activitats de 

matí i/o tarda al mes de juliol i en 
grups reduïts els mesos de juny, 
agost i setembre. La mainada que 
hi participa realitza tot tipus d’ac-
tivitats des de tallers, jocs, gimca-
nes, excursions o sortides (al Boti-

boti, a l’Aquadiver, acampada...). 
Al casal hi treballen un bon grup 
de monitors i premonitors, diri-
gits per l’Èdith, que s’han distri-
buït en sis grups (P2, P3, P-4 i P-
5, 1er-2on i 3er, 4rt i 5è, 6è i ESO)

La mainada que hi participa realitza tot tipus d’activitats

L’EDIT, DIRECTORA DEL CASAL

LLUÍS GARRIGA FARRÉS
1 D’AGOST 2008
DOLORS FONTANILS CULLELL
16 D’AGOST 2008
JOAQUIM TRIADÓ MASÓ
13 OCTUBRE 2008
LLUÍS BOSCH PLANA
30 D’OCTUBRE 2008
PERE TERMENS GUASCH
15 DE NOVEMBRE 2008
JOSEP PLANAS PUJOLRÀS
05 DE DESEMBRE 2008
ROSA BOSCH SERRAT
12 DE DESEMBRE 2008
MARGARITA MARTIN SURROCA
17 DE DESEMBRE 2008
RAMONA CASAS DOMÈNECH
19 DE DESEMBRE 2008
MARCELINA FARRÉS LLAPART
10 DE GENER 2009
ANGEL SIMÓN LLORENS
22 DE GENER 2009
MONTSERRAT FONT FÀBREGAS
24 DE GENER 2009
MARIA ROSA BUXÓ ROCA
29 DE GENER 2009
EMILIA ROURA TARRÉS
25 DE FEBRER 2009
AGUSTÍ CLERMONT CASAÑAS
17 DE ABRIL 2009
FRANCISCO RODRIGUEZ RUBIO
12 DE ABRIL 2009
CARMEN RUÍZ RODRIGUEZ
23 DE GENER 2009
JOSEP MARIA MOLA CONSUL
19 DE MAIG 2009
JOANA COLOMER TERME
07 JUNY 2009
SENH KAUR SINGH
25 DE MAIG 2009
JOANA COMER TERME
7 DE JUNY 2009
MIRIAM PUIG OLIVERAS
23 DE JULIOL 2009
CARLOS QUESADA DOMÍNGUEZ
26 DE JULIOL 2009
JOQUIMA GARRIGA GURT
24 DE AGOST 2009
PAQUITA SERRALLONGA MARTRA
30 D’AGOST 2009

DEFUNCIONS
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El carrer Girona 

EL PROJECTE d’urbanització dels 
carrers Girona i Àngel Guimerà es 
troba redactat. L’inici d’obra està 
pendent de l’aprovació de les con-
tribucions especials i la prèvia ad-
judicació de l’obra, que s’ha de re-
alitzar per ple.
En data octubre de 2006 els ante-
riors serveis tècnics municipals va-
ren redactar el projecte d’urbanit-
zació d’aquests carrers.

En base a les esmenes plantejades 
pel Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya, els actuals serveis tèc-
nics han revisat el projecte ante-
rior per donar compliment a un 
seguit de requeriments tècnics. 
Ha estat durant el procés de revi-
sió que s’han detectat mancances 

en el projecte original que en feien 
plantejar la seva viabilitat a nivell 
dels serveis urbanístics, i aquestes 
s’han resolt.També es va reconsi-
derar la solució emprada pel que 
fa a la pavimentació del carrer.

El carrer Girona és un indret em-
blemàtic dels casc antic, inclòs 
dins l’àrea considerada Bé Cultu-

ral d’Interés Nacional (BCIN) i es 
considera més adient l’ús del pa-
viment de llambordes i la pedra 
existents que la seva substitució 
per peces de formigó prefabrica-
des. El projecte actual es troba in-
format favorablement per la Co-
missió de Patrimoni del Departa-
ment de Cultura i Mitjans de Co-
municació de la Generalitat de 
Catalunya.
Així mateix, compleix amb tots 
els requeriments fets pel Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya per 
a l’atorgament de finançament.
L’OBRA consistirà en la pavimen-
tació dels carrers Girona i Àngel 
Guimerà i del carrer sense nom 
que uneix el carrer Girona amb 
Avinguda la Selva i en l’estesa dels 

EL CARRER GIRONA ÉS UN INDRET EMBLEMÀTIC DEL CASC 
ANTIC, CONSIDERAT BÉ CULTURAL D’INTERÉS NACIONAL

serveis d’enllumenat públic, sane-
jament (col.lector d’aigües negres 
i col.lector de plujanes), aigua po-
table, telèfon, electricitat, fibra òp-
tica i la previsió per a una futura 
xarxa de gas natural o ciutat.
Tant al carrer Girona com a l’Àn-
gel Guimerà i al carrer que uneix 
el carrer Girona amb Avinguda la 
Selva, la secció del carrer serà a un 
sol nivell. El carrer Girona es realit-
zarà amb franges laterals i una altra 
central més estreta amb pedra de 
Sant Vicenç. La resta amb paviment 
de llambordes, reutilitzant les exis-
tents i mantenint la seva imatge 
actual. El carrer Àngel Guimerà es 
realitzarà amb els mateixos crite-
ris compositius però es substituirà 
el paviment de llambordes per for-
migó, amb àrid raspallat per que-
dar vist (com ara la Plaça Sant Mi-
quel). El carreró d’unió amb Avin-
guda la Selva es realitzarà amb for-
migó, àrid raspallat i franges de pe-
dra transversal.
Aquesta és una obra molt espe-
rada per tothom, que es finançarà 
amb importants subvencions de la 
Generalitat i participació de l’Ajun-
tament i els veÏns.

EL CARRER ANGEL GUIMERA AL SEU PAS PER LA CAPELLA PIETAT EL 1915

CARRER ANGEL GUIMERÀ

CARRER GIRONA

C. ANGEL GUIMERÀ I CAPELLA PIETAT

FO
T

O
 J

O
S

E
P

 S
A

LV
A

N
Y

 I 
B

L
A

N
C

H
, 1

9
15

 (
B

IB
L

IO
T

E
C

A
 D

E
 C

A
TA

LU
N

YA
)

FO
T

O
: L

LU
ÍS

 A
L

B
À

OCTUBRE 2009 BMd’A 2524 BMd’A OCTUBRE 2009



Un any més, el fogueró de la 
nostra vila es va encendre amb 
la flama del Canigó que va ser 
portada pel grup excursionista 
amerenc Esquelles i rebuda a 
la plaça de la vila pel pubillatge.

Amb un cercavila es va por-
tar fins a la zona de l’estació i 
per a encendre el pebeter.

A les vuit del vespre es van in-
terpretar i ballar sardanes, i 
en la penúltima es van re-
partir unes espelmes recor-
datori entre els assistents, 
per prendre la flama i encen-
dre el fogueró de Sant Joan.
Tot seguit es va fer un so-
par popular amb ball, organit-
zat pels Manaies d’Amer.

LA FLAMA DEL CANIGÓ

EL 21 DE JUNY DE 2008, amb 
motiu de la celebració del Dia 
Internacional de la Música, el 
Cor Parroquial d’Amer i l’or-
questra de l’Associació Mu-
sical Amerenca, que es va es-
trenar en aquest acte,  van ofe-
rir un concert als jardins d’en 
Pau Casals.
Ambdues formacions varen in-
terpretar tots els estils, música 
popular, jazz, Mozart, Beat-
les..., tot reflectint la intercultu-
ralitat del nostre poble.
El concert va ser molt agrada-
ble, els temps i l’espai hi van 
contribuir. El públic (més de 
200 persones) va gaudir de l’es-
pectacle, i ho va expressar amb 
aplaudiments i demanant bisos.
D’aquesta manera aques-
tes dues formacions musicals 
ha contribuït a la celebració 
d’aquesta jornada que es cele-
bra per tots els pobles d’Europa 
des de 1982, quan ho va propo-
sar el Ministre de Cultura fran-
cès Jack Lang.

DIA 
INTERNACIONAL 
DE LA MÚSICA

L’ONZE DE JULIOL d’enguany, i 
per iniciativa de l’Agrupació Sar-
danista i el Grup Excursionista 
Esquelles, l’ajuntament ha vol-
gut commemorar al nostre mú-
sic i compositor Pere Fontàs, ba-
tejant amb el seu nom la plaça si-
tuada en la cruïlla de l’avinguda 
d’Antoni Gaudí amb el Passeig del 
Firal. Per a l’ocasió s’han fet pe-
tits arranjaments urbanístics de 

l’accés i anivellament amb sorra, 
s’han col·locat bancs nous i una 
taula de pedra de Santa Brígida.

L’acte es va celebrar, d’una ma-
nera multitudinària, amb un cer-
cavila que des de la Plaça de la 
Vila varen fer els Gegants d’Amer i 
la colla de grallers.
En arribar a la plaça Pere Fontàs 
varen ser rebuts per la cobla La 

Principal de Girona. Es varen ba-
llar sardanes per donar pas a la 
presentació de les bases del 4t 
concurs “Memorial Pere Fontàs”.

L’acte d’inauguració el va realitzar 
la senyora Paqui Mitjanas, vídua 
del músic, que acompanyada de 
l’alcalde i dels regidors presents, 
va retirar la cortina que cobria la 
placa que dóna nom a la plaça.

La Plaça Pere Fontàs i Puig
L’AINAUGURACIÓ ES VA CELEBRAR AMB UN CERCAVILA QUE  
VAREN FER ELS GEGANTS D’AMER I LA COLLA DE GRALLERS

Es celebra per tots 
els pobles d’Europa 
des de 1982

APLAUDIMENTS DESPRÉS QUE LA PAQUI MITJANAS DESTAPÉS LA PLACA

ENCESA DE LA FLAMA AMB LA PUBILLA, L’HEREU I LA DAMA
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Els nous amerencs
FOTOGRAFIES  TONYI MATEOS

Donem la benvinguda als 
vilatans  més petits amb 
l’obsequi, d’un peluix, un 
sonall o un mòbil de bressol. 
Des d’el BMd’A l’ajuntament 
felicita als nous nadons 
i a les seves famílies ANDREA SOPHIA BARAHONA AVILA

FILL DE L’OSCAR I LA CARLA 8/02/2009
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1. ELOI ARNAU CROSAS
FILL D’EN JOAN I LA LAURA 
22/10/2008

2. YASMIN SIKI ROUIMI 
FILLA DE L’HAMED I LA 
HASANA 08/10/2008

3. MARTÍ CAPDEVILA 
MORENO. FILL D’EN JOSEP I 
LA MÍRIAM 16/04/2009

4. XAVIER CARBONÉS 
MITJAVILA. FILL D’EN XEVI I 
L’ANNA 20/12/2008

5. JANNAT EL JEBARY ATTOU
FILLA D’EN MOUSTAPHA I LA 
MARIEM 08/11/2008

06. ROGER PARRAMON RUANO 
FILL DE L’ANGEL I LA MAGDA 
11/04/2009

7. NONNA SOLER TORRES 
FILLA D’EN MANEL I LA 
MIREIA 30/12/2008

8. JOFRE TERMENS 
ARRONDO. FILL DE L’OSCAR I 
LA SANDRA 24/12/2008

9. ALEXIS GUTIERREZ ROS. 
FILL D’EN PABLO I LA RUTH 
28/02/2009

10. FERRAN AULINA 
VILARRASA. FILL D’EN TONI I 
L’ESTER 20/09/2008

11. HISSAM BOULOUCHBA 
STRANGARU. FILL DE 
L’ADELKARIM I LA GABRIELA 
23/08/2008
 
12. AINA AGUSTÍ  TRIGUEROS. 
FILLA DE L’ALBERT I LA SILVIA 
09/12/2008

13. ABRIL AIBAR MARCÓ 
FILLA D’EN CAMILO I L’ANNA 
08/04/2009

14. TAREQ BENMILOUD 
CARBONÉS. FILL DE L’ALÍ I LA 
MARIA ELENA 20/04/2009

15. LAIA ARAUZ SILVA. FILLA 
D’EN CARLES I
L’ ARETHA 27/04/2009

1 2

53 4

6

10

7

13

8

11

12

14 15

9



15. MOHAMED AMIN FARIS 
AMAKRAN. FILL D’EN NASIR I 
LA FIKRIA 26/01/2009

16. IBAI SANCHEZ TOLDRA. 
FILL D’EN  DIDAC I LA OIHANA 
15/05/2009

17. BERTA BERGA MADEO. 
FILLA D’EN SERGI I LA GEMMA 
23/07/2009

18. ESTEL OLIVERAS 
SANAHUJA. FILLA DE 
L’ANTONI I L’ESTHER 
03/07/2009

19. JULIA MORILLA DA SILVA. 
FILLA D’EN FERNANDO I 
LA MARIA APARECIDA 
22/09/2008

20. ADRIÀ CABALLERO 
ORTEGA. FILL D’EN VICTOR I 
LA GLÒRIA 04/07/2009

21. ORIOL GARCIA CARRASCO. 
FILL D’EN JUAN JOSÉ I LA 
NATÀLIA 02/06/2009

22. DÚNIA RABIONET 
CASADELLA. FILLA 
D’EN JORDI I LA NOEMÍ 
26/08/2009

23. JUDIT PALAHÍ  TURRÓ. FILL 
D’EN DAVID I LA MONTSERRAT 
14/07/2009

24. ADRIÀ ROCA COROMINAS. 
FILL D’EN CARLES I DE 
L’INGRID 20/07/2009

25. LUZ BADOSA GÓNGORA. 
FILLA DE L’INGRID 
08/01/2009
 
26. IVAN PLANA VILA. FILL 
DE’N JOSEP LLUÍS I LA  
MARIA DOLORS 25/09/2008

27. VÍCTOR MORALES PÉREZ. 
FILL D’EN JUAN I DE LA 
MACARENA 18/08/2009

28. CLARA GRACIA ORRI. 
FILLA D’EN VÍCTOR I LA 
MERCÈ 20/10/2008

29. CARLA BOU OLIVERAS. 
FILLA DE LA MARTA 
28/04/2009

30. CARLA CULLELL AUGUET. 
FILLA D’EN LLUÍS I LA 
SANDRA  01/06/2009

15 16
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JdG 17/06/09
LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 50/2009
Sol·licitant: Jordi Solà Bohigas, en representació del 
Consell Parroquial
Obra: Formació lavabo baixos rectoria
Emplaçament: Plaça del Monestir, 11
LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 89/2009
Sol·licitant: Dolors Panosa Ferran
Obra: Neteja de canal i canvi de safareig 
Emplaçament: Plaça Pietat, 8
LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 80/2009
Sol·licitant: M.Concepció Rodriguez Rigau.
Obra: Canviar paviment primera planta vivenda
Emplaçament: Av. Selva, 119
LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 86/2009
Sol·licitant: Endesa Distribución Eléctrica s.l.
Obra: Retirar tram de línia aèria a 400V i 3 suports 
de fusta existents, estesa de nova línia aèria de BT a 
400V iinstal.lació de ganxo a la façana i retirar provi-
sional d’obra i creuament aeri.
Emplaçament: Av. Antoni Gaudí
LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 81/2009
Sol·licitant: Manel Duran Clarà
Obra: Pintar façana color marró terra 832
Emplaçament: Carrer Girona, 66
LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 83/2009
Sol·licitant: Joan Vilalta Masachs
Obra: Pavimentar gres zona entrada i jardí
Emplaçament: Av. Antoni Gaudi, 25
LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 82/2009
Sol·licitant: Paquita Mitjanas Masset
Obra: Reparació del balcó malmès amb les mateixes ca-
racterístiques que l’existent.
Emplaçament: Av. Selva, 80
Expedient 6/2009 (Ambiental)
Vist l’escrit de comunicació i documentació presen-
tada peL Sr. Joan Garangou Oller sobre l’exercici de 
l’activitat de:
Activitat: Activitat ramadera extensiva
Grup Activitat: Innòcua
Expedient 5/2009 (Ambiental)
Vist l’escrit de comunicació i documentació presen-
tada pel Sr. Manel  Barrau Salmeron, en representa-
ció de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, 
S.A. sobre l’exercici de l’activitat d’oficina auxiliar de 
Correus,
Activitat: Oficina auxiliar de correus
Annex III
Grup Activitat: 12.50
LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ  EXP.4/2009
Sol·licitant: FRANCESC SAU AMAGAT
Emplaçament: Avda. Antoni Gaudí, C/ Francesc Ma-
cià Primer.- Denegar al Sr. FRANCESC SAU AMAGAT 
la llicència de primera ocupació dels habitatges V2 i 
V3 d’acord amb l’informe de la tècnica municipal de 
data 27 de maig del 2009
Segon.- Atorgar al Sr. FRANCESC SAU AMAGAT la 
llicència de primera ocupació de  l’habitatge V1, 
d’acord amb l’informe de la tècnica municipal de 
data 27 de maig del 2009.
JdG 22/07/09
LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 97/2009
Sol·licitant: Joaquim Batet Soler
Obra: Canviar terra i enrajolar paret bany
Emplaçament: Carrer Narcís Junquera, 4
LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 112/2008
Sol·licitant: Josep Desoi, en representació de Labo-
ratorios Hipra s.a.
Obra: Construcció nau 3AEmplaçament: Paratge Ar-
busset.
LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 27/2009
Sol·licitant: Antoni Rich Fàbregas
Obra: Rehabilitació pou de Pietat 
Emplaçament: Carrer Girona, 81
LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 94/2009
Sol·licitant: Josep Batlló Ortiz
Obra: Reforma parcial de façana d’edifici entremit-
geresEmplaçament:
Carrer Pujada Estació, 3
LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 102/2008
Sol·licitant: Jordi Fontàs, en representació de Labo-
ratorios Hipra s.a.
Obra: Construcció nau 3S a CEYC
Emplaçament: Paratge Arbusset
LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 90/2009
Sol·licitant: Consol Lloret Rigau
Obra: Arranjar desaigua embussat amb canvi cano-
nada i refer paviment
Emplaçament: Carrer Abat Vilafreser, 24
LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 85/2009
Sol·licitant: Jordi Fontàs Mitjanas, en representació 
de Laboratorios Hipra s.a.
Obra: Reforma i construcció zona PF2
Emplaçament: Av. Selva, 135
LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 84/2009
Sol·licitant: Lluís Puig Domenech
Obra: Canvi teules coberta
Emplaçament: Carrer Doctor Colomer, 5

LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 55/2009
Sol·licitant: Francisco Sanchez Lopez
Obra: Substitució de cairats de fusta per biguetes de 
formigói canvi de paviment interior
Emplaçament: C/ Abat Vilafreser, 7
LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 47/2007
Sol·licitant: Josep Desoi Guitart, en representació de 
Laboratorios Hipra s.a.
Obra: Modificacions compartimentació interior ofi-
cines
Emplaçament: Av. Selva, 135
LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 96/2009
Sol·licitant: M.Angela Vilaró Planas
Obra: Instal.lació tendal i rètol a botiga
Emplaçament: Av. Barcelona, 8, baixos
LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 59/2007
Primer- Denegar la concessió de la prorroga de la lli-
cència d’obres 59/2007 per a la construcció d’un edi-
fici de 3 habitatges al c/ Sèquia, núm. 10 d’Amer, per 
les raons expressades anteriorment i d’acord amb 
l’article 181.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’ur-
banisme.
Segon- Declarar la caducitat de l’expedient de lli-
cència d’obres, ja que les obres no s’han comen-
çat  en el termini atorgat en el punt 4 de la llicèn-
cia concedida 
Tercer- Acordar l’arxiu de l’expedient de la llicència 
nùm 59/2007 atorgada el dia 2 de gener de 2008 
per a la construcció d’un edifici de tres habitatges, 
al C. Sèquia, 10 d’Amer, prèvia audiència de al per-
sona titular d’acord amb el que prescriu l’art.181.5 
del  Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats.
LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 73/2008
Primer.- Prorrogar la l llicència d’obres núm. 73/2008, 
nou Consultori Mèdic Local d’Amer, per un termini de 
6 mesos.
Segon.- Comunicar aquest acord a CatSalut, Servei 
Català de la Salut., i a l’empresa GISA.
Exp. 10/2007 (Ambiental)
Vist l’escrit de comunicació i documentació presen-
tada per la Sra. Mª Àngels Vilaró Planas sobre l’exer-
cici de l’activitat de:
Activitat: Botiga de Venda al Detall
Grup Activitat: Innòcua
Exp. 8/2009 (Ambiental)
Vista la documentació presentada pel Sr. Josep Suy 
Mercader, en representació de Mas Oliveres, en 
data 25 de juny del 2009 i amb registre d’entrada 
2009/1479, sol·licitant el 
canvi de titularitat de l’explotació Mas Oliveres al Sr. 
Pere Tayant Masó, en representació de Can Fuxart,
PROPOSO
Primer.- Acceptar el canvi de nom de l’activitat des-
tinada a l’activitat de Annex: II.1 Apratat: 11 Subapar-
tat: 1j: Instal·lació cria intensiva places de porcí/boví, 
de diferents aptituds, tinguin o no places per al-
tres espècies animals, excepte si disposen de places 
d’aus de corral, la suma de les quals sigui >33<=500 
(URP) situada al terme municipal d’Amer, a nom del 
Sr. Pere Tayan Masó, segons fan constar en el seu es-
crit a dalt referit, sense que el traspàs impliqui varia-
ció de l’activitat, ampliació o modificació del local o 
elements substancials.
LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ  EXP.7/2009
Sol·licitant: PROMOCIONS EUROLUQUE, S.L.
Emplaçament: C/ Bassegoda 13-15-19 i 19, C/ Gui-
lleries, 20
Primer.- Atorgar a l’empresa PROMOCIONS EUROLU-
QUE, S.L. la llicència de primera ocupació dels  habi-
tatges del C/ Bassegoda, 13-15-17 i 19 i C/ Guilleries, 
20, d’acord amb l’informe de la tècnica municipal de 
data 22 de juliol del 2009
Segon.- Denegar a l’empresa PROMOCIONS EURO-
LUQUE, S.L. la llicència de primera ocupació dels ha-
bitatges situats al C/ Bassegoda, 9 i 11 i C/ Guilleries, 
18, d’acord amb l’informe de la tècnica municipal de 
data 22 de juliol del 2009
LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ EXP.1/2009-2
Sol·licitant: SOL I GENT 2005, S.L.
Emplaçament: Passeig del Firal C/ Antoni Gaudí s/n
Primer.- Atorgar a l’empresa SOL I GENT 2005, S.L. 
la llicència de primera ocupació dels  habitatges A 
i , d’acord amb l’informe de la tècnica municipal de 
data 22 de juliol del 2009
Segon.- Denegar a l’empresa SOL I GENT 2005, S.L. 
la llicència de primera ocupació dels habitatges B i 
C d’acord amb l’informe de la tècnica municipal de 
data 22 de juliol del 2009

JdG 12/08/09
LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 102/2009
Sol·licitant: Rafel Martorell, en representació d’Esta-
ció de Servei Amer s.l.
Obra: Ampliació àrea de rentat de vehicles
Emplaçament: Ctra C-63 km. 48,61
LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 101/2009
Sol·licitant: Lluís Masachs Rodriguez
Obra: Consolidació parcial masia
Emplaçament: Can Nofre

LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 20/2009
Sol·licitant: Josep i Consol Guitart
Obra: Enderroc parcial d’edifici entre mitgeres.
Emplaçament: c/ Girona, 51

LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 104/2009
Sol·licitant: Lluís Masachs Rodriguez
Obra: Co.locació canyís a tanca existen 
Emplaçament: Av.Selva, 119

LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 95/2009
Sol·licitant: Joan Ballarin Pallaruelo
Obra: Reparació coberta caldera per degoters
Emplaçament: Grup Bellindret, 5

LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 98/2009
Sol·licitant: Maria Oller Viñolas
Obra: Tapar i arrebossar obertura 
Emplaçament: C/ Migdia, 20

LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 103/2009
Sol·licitant: Joaquim de Josep Blanch.
Obra: Pintat de façana i neteja canals amb aparell
Emplaçament: C/Avall, 1

LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 88/2009
Sol·licitant: Josep Polo Vila, en representació de Font 
Vella s.a. Obra: Instal.lació provisional de 2 estacions 
transformadores en un nou emplaçament durant la 
reparació de l’edificació on s’ubiquen actualment.
Emplaçament: Paratge Colomer s/n. Fonter

JdG 22/04/09
LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 45/2009
Sol·licitant: Antoni Salvador Garcia
Obra: Refer paviment garatge
Emplaçament: C/Sant Antoni, 17

LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 54/2009
Sol·licitant: Juan José Carmona Moreno, en repre-
sentació de la Comunitat de Propietaris
Obra: Reparacions a terrassa
Emplaçament: Passatge Juli Garreta, 6

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 57/2009
Sol·licitant: Bibiana Agustí Farjas
Obra: Reparació terrassa i teulada
Emplaçament: Grup Solivent, 13

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 56/2009
Sol·licitant: Narcís Bruns Pujolràs
Obra: Neteja de teulada i reposició de teules tren-
cades
Emplaçament: C/Girona, 67

LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 41/2009
Sol·licitant: Francesc Ensesa Franch
Obra: Reparació coberta garatge
Emplaçament: C/ Sta. Brigida s/n

LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 52/2009
Sol·licitant: Lourdes Camarasa, en nom de la Comu-
nitat de Veíns
Obra: Canvi rajoles terrat i reposició tel.la asfàltica
Emplaçament: Av. Barcelona, 2

LLICÈNCIES AMBIENTALS
VERONNA, S.C. COMPRA-VENDA D’ANIMALS DE 
COMPANYIA
Laboratorios Hipra, S.A. (Centres CIAMER 1 i CIA-
MER 2)

JdG 13/05/09
LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 64/2009
Sol·licitant: Sociedad Estatal de Correos y Telégra-
fos s.a.
Obra: Adequació local a activitat d’oficina auxiliar 
de correus
Emplaçament: Av. Barcelona, 6, baixos 1

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 31/2009
Sol·licitant: Josep Vilalta Roura
Obra: Refer el paviment del pati
Emplaçament: Av. Selva, 18

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 65/2009
Sol·licitant: Miquel Riubrugent Gurdumi
Obra: Adequació del garatge existent a habitatge
Emplaçament: Grup Solivent, 10

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 34/2009
Sol·licitant: Endesa Distribución Eléctrica s.l. Obra: 
Nova línia aèria i subterrània B.T. de la xarxa del C.D. 
GI80219 “Estació Amer” Emplaçament: Av. Antoni 
Gaudi, 6

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 60/2009
Sol·licitant: Lluís Molins Florejachs
Obra: Aplacat de pedra façana nord
Emplaçament: Grup Solivent, 49

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 22/2009
Sol·licitant: Joaquima Torrent Busquets
Obra: Reforma tanca d’obra
Emplaçament: Grup Bellvespre, 14

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 63/2009
Sol·licitant: M. Àngels Ensesa Planagumà. Obra: Re-
paracions coberta garatges amb elevador
Emplaçament: Av. Gaudi C/Francesc Macià

LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 51/2009
Sol·licitant: Josep Bargay Badia
Obra: Supressió barreres arquitectòniques vivenda
Emplaçament: Grup Bellvespre, 6

LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 59/2009
Sol·licitant: Marisol Gonzalez Ortiz
Obra: Fer reixa desaigua al garatge, acabar de fer el 
terra i sòcol menjador
Emplaçament: C/Fira dels Reis, 4

LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ
EXP. 58/2005
Sol·licitant: Promotora Hilarienca, S.L.
Emplaçament: C/ de la Font Alta, 1 cantonada C/ Ja-
cint Verdaguer
LLICÈNCIA AMBIENTAL EXP. 5/2009
Sr. Manel  Barrau Salmeron, en representació de la 
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.

LLICÈNCIA AMBIENTAL EXP. 4/2009
Sr. Albert Ferrer Marsa sobre l’exercici de l’activitat 
de Granja – Bar a la Plaça de la Vila, 8, d’Amer
JdG 2705/09

LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 66/2009
Sol·licitant: Empar Serra Cantavella
Obra: Canvi paviment menjador
Emplaçament: C/Sant Benet, 2, 2n 2a

LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 74/2009
Sol·licitant: Construccions J.Crous s.l. en representa-
ció de Josep Panosa Crosas  
Obra: Canvi de baixant de coberta
Emplaçament: Plaça de la Vila, 3

LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 79/2009
Sol·licitant: M.José Sirvent Sempere
Obra: Neteja de solar i realització tanca
Emplaçament: C/Font Pobre s/n

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 70/2009
Sol·licitant: Construccions J.Crous s.l. en representa-
ció de Miquel Pujol Ferrés
Obra: Repassar canal,  neteja de coberta i canvi de 
teules amb elevador
Emplaçament: C/Girona, 42

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 61/2009
Sol·licitant: Antonia Rosas Casas 
Obra: Reparar esquerdes façana, canvi baixants ca-
nals i pintat de façana
Emplaçament: C/Sant Benet, 10

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 72/2009
Sol·licitant: Construccions J.Crous, s.l. en representa-
ció d’Isidre Serrallonga Bruguera. Obra: Repàs de ca-
nal i neteja de coberta amb elevador
Emplaçament: C/ Girona, 69

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 78/2009
Sol·licitant: Miquel A. Sanchez Cobaleda, en repre-
sentació de la Comunitat de Propietaris .Obra: Repa-
ració balcons edifici. Emplaçament: Av. Selva, 53

LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 71/2009
Sol·licitant: Construccions J.Crous s.l. en representa-
ció de M.Teresa Roura Nonó  
Obra: Substitució canal amb elevador
Emplaçament: C/Avall, 25

LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 68/2009
Sol·licitant: Xavier Targa Piñol 
Obra: Pintar façana. Emplaçament: Grup Solivent, 13

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 53/2009
Sol·licitant: Dolors Crosas Aymerich . Obra: Forma-
ció tanca i connexió desguassos. Emplaçament: Pas-
seig del Molí, 6

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 69/2009
Sol·licitant: Construccions J.Crous s.l. en representa-
ció e Josep M. Aregay  
Obra: Repassar canal,  neteja de coberta i canvi de 10 
teules amb elevador
Emplaçament: C/Girona, 53

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 19/2009
Sol·licitant: M.Carme Madeo Cullell 
Obra: Reforma estructural parcial de masia. Empla-
çament: Mas Rajolet

LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. 67/2009
Sol·licitant: Mariana Verdaguer Crosas 
Obra: Reparació desaigua terrassa i baixant canalera 
façana principal
Emplaçament: Passeig del Firal, 29

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 75/2009
Sol·licitant: Construccions J.Crous s.l. en represen-
tació de Dolors Junquera Fusellas. Obra: Canvi de 
canal i baixant de coberta. Emplaçament: C/ Narcís 
Junquera, 1

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 77/2009
Sol·licitant: José Luque Sánchez  
Obra: Reforma bany
Emplaçament: Plaça de la Vila, 8, baixos

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 76/2009
Sol·licitant: M.Dolors Guitart Prats  
Obra: Reforma canal
Emplaçament: C/ Narcís Junquera, 9

LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 73/2009
Sol·licitant: Construccions J.Crous s.l. en representa-
ció de Miquel i Salvador Cullell Campasol. Obra: Re-
pàs de canal, neteja de coberta i substitució de 15 
teules trencades amb elevador. Emplaçament: C/
Girona, 73 
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Les activitats del MEd’A
TRANSFORMACIONS
TRANSFORMACIONS és un tema 
que estimula i empeny a la crea-
ció a l’artista Gemma Rabionet. El 
concepte l’ha aplicat abans al reci-

clatge (vestuari i escul-
tura), per donar una 
nova vida a un objecte 
o material en desús, i a 
la pintura i escultura 
en el treball exposat 
al Med’A, on la trans-
formació és interna, 
de dins a fora, obser-
vant les polaritats, tal 

com el dia precedeix la nit i la llum 
a la foscor, amb éssers que estant 
buscant, transmutant, transfor-
mant, a vegades atrapats, a vega-
des deslliurats. Tècnicament tenen 
relleu, són cares que van o que ve-
nen, s’estan transformant en plans 
més subtils. Algunes criatures Àells 
(àngel+ocell) acompanyen als és-
sers en el viatge. Amb la banda 
sonora d’en Xevi Compte amb 
AKASH - Música per a apropar-nos 
al silenci, els harmònics vocals im-
pulsen aquests éssers cap a l’ele-
vació de la consciència. 

EXPOSICIÓ BATXILLERAT
PER TERCER ANY consecutiu els 
alumnes del Batxillerat d’Arts han 
exposat els seus dibuixos a la sala 
d’exposicions temporal del Mu-
seu Etnològic d’Amer dins un cert 
itinerari de la mostra, iniciat l’any 
passat amb Les Planes d’Hostoles, 
i que enguany inclou La Cellera de 
Ter. Els dibuixos exposats són d’un 
bon nivell, amb representacions 
d’objectes quotidians dels de Pri-
mer curs i l’estudi de figura i pai-
satge dels de Segon.
El fet que els dibuixos dels alum-

nes no es quedin només en exer-
cicis de classe per superar una ma-
tèria sinó que els puguin exposar 
fora de les aules dóna un valor afe-
git al seu treball.

RECULL DE LES DARRERES I PROPERES ACTIVITATS I EXPOSICIONS
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AMPLIACIÓ DE LA 
COL·LECCIÓ PERMANENT
AL MED’A
DESDE EL MED’A us anunciem que 
properament hi haurá novetats a 
la col·lecció Lluis Sidera. Aixó es 
una mostra del que afegirem a la 
exposició permanent.
Bota per regueres feta a Amer. 
S’utilitzava per rentar la llana dels 
matalassos a la riera o al rec del 
molí ficant els peus amb esparde-
nyes. Pesa uns 4 kilos.
Fanals de carro d’espelma, d’oli o 
petroli. Rellotge ratera, de fa més 
de 130 anys.
Escopeta de la guerra dels carlins,  
dos rifles, un revólver i una pistola  
amb estris per fer cartuxos, medi-
dor i altres eines que es feien servir 
amb les armes de foc. Una de les 
primeres cavadores que es van fer  
i una arada que gira capa sota.

RECULL D’EXPOSICIONS 
TEMPORALS AL MED’A

Aquest fet és molt important ja 
que per la majoria és la primera 
vegada que veuen les seves obres 
exposades en un espai públic.
L’ experiència ha estat possible 
gràcies al  professor de Dibuix Ar-
tístic, en Joan Sala, que hi ha po-
sat la feina i la il·lusió en la coordi-
nació i muntatge. Com que aquest 
és l’últim any que en Joan donarà 
classes perquè li ha arribat la molt 
merescuda jubilació laboral vull 
aprofitar per donar-li les gràcies 
en nom de tots per la seva tasca, 
no sols en aquest aspecte sinó per 
tota la seva trajectòria professional 
que deixa un camí obert perquè el 
continuem amb les mateixes ga-
nes que ell hi ha posat. C. Danés. 

PINTURA I FOTOGRAFIA DE LA 
VILA Julián López Arenas
Del 13 d’agost al 14 de setembre 
de 2008.

OLI I MEDIA Germans Vidus
Del 19 de set. al 19 d’oct. de 2008

AMER I EL TREN D’OLOT
GOIG I DOLOR DE LA VIDA DEL 
PIANISTA PERE BUXÓ
Del 7 de novembre al 14 de de-
sembre de 2008
RUNES  Emili Armengol
20 de des. 2008 al 25 de gener de 
2009

OLIS I PUZLES O PUZLES I OLIS 
Nery Martinez
del 31 de gener al 13 d’abril 2009

VESTITS DE BATEIG
Congregació dels Dolors
Del 2 al 5 d’abril 2009

IES, DIBUIXOS DELS ALUMNES 
DE BATXILLERAT ARTÍSTIC
Del 17 d’abril al 3 de maig 2009

EXPOSICIÓ CONCURS DE
LOGOTIPS I SLOGANS
Del 23 de maig al 10 de juny 2009

TRANSFORMACIONS
Gemma Rabionet
del 11 de juliol al 9 d’agost 2009

RETROSPERTIVA, 40 ANYS
DEL GEA ESQUELLES 
Del 13 d’agost al 13 de set. 2009

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA ARCA
Associació de Realitzadors i 
Creatius d’Amer
18 de set. al 25 d’octubre 2009

CAOS I ORDRE
Carlos Ruiz Brussain
Del 13 de juny al 9 de juliol 2009

LA DANSA, ART EFÌMER
Maria Puigdemont 
Del 8 al 31 de maig 2009

CONCURS DE
LOGOS I SLOGANS

EL PASSAT MES de juny es van lliu-
rar al MEd’A els premis del concurs 
de Logos i Slogans  a AMER. L’ob-
jectiu  era renovar el material pro-
mocional de la nostra vila.
En total es van presentar 12 parti-
cipants amb 10 logos i 14 slogans 
i els guanyadors varen estar: Marc 
Grau (logos) i Adriana Fontàs    
amb l’eslogan Amer, un racó per 
descobrir. Enhorabona als gua-
nyadors/es i el nostre agraïment a 
tot els participants.

972 43 19 56
museuamer@gmail.com

El MEd’A us convida a participar en la 
propera exposició POSTALS I CANÇONS 
DE NADAL del mes de dessembre.
Qualsevol que tingui interés pot venir
al museu a informarse’n

MATINS: DE DIMARTS A 
DIVENDRES DE 10 A 2
DISSABTES, 
DIUMENGES I FESTIUS 
DE 11 A 2
TARDES: DIMECRES, 
DIVENDRES I 
DISSABTES DE 5 A 7

L’EXPOSICIO DE NERY MARTINEZ 
“OLIS I PUZZLES O PUZZLES I OLIS”



ADRIANA FONTÀS

ALBERT BLANCH

ALBERT CONSTANSÓ

ALBERT XANDRICH

CARLOS RUIZ BRUSSAIN

FERRAN RIBAS

GEMMA RABIONET

JORDI BABOT

JOSEP CORED

LLUIS MASACHS

MARC TRÀFAK

NERY MARTÍNEZ

NÚRIA IGLESIES

SÍLVIA MARTÍNEZ

TONYI MATEOS

Del 18 de setembre al 25 d’octubre de 2009

Plaça del Monestir, 2  Telèfon 972 43 19 56 meda@amer.cat


