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Actes resumides dels plens municipals
(Per a informació més detallada podeu consultar el web municipal o adreçar-vos a l’Ajuntament)
SESSIÓ ORDINÀRIA de 10 de juliol de 2014
1) S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior de 5 de juny.
2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de les resolucions d’alcaldia, correspondència, instàncies i disposicions d’interès municipal publicades en els butlletins oficials, i en particular s’esmenten els
següents:
a/ R.E. 438, de 19 de juny de 2014, de la Comissió d’Urbanisme de Girona, per la qual es dóna conformitat al Text refós de la modificació puntual 1/2013 de les Normes de Planejament de Bordils.
b/ R.E. 415, de 10 de juny de 2014, de la Diputació de Girona, que notifica l’atorgament d’una subvenció per import de 13.215,47 €, destinats a l’àmbit de les noves tecnologies.
3) Després de rebre la notificació de la dissolució de la Coral Sant Esteve de Bordils, per unanimitat
s’aprova manifestar públicament el reconeixement i l’agraïment de l’Ajuntament pels cent anys de tasca
altruista en favor de la cultura i la dinamització del poble a través de la música i les seves cançons.
4) En el punt d’acords d’urgència, per unanimitat s’aprova l’addenda del conveni de col·laboració entre
el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Bordils per al projecte d’empresa d’atenció educativa
a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària del municipi, en el marc dels programes de diversificació curricular. També s’aprova per unanimitat sol·licitar al Departament de Governació de la Generalitat
l’atorgament de la compensació econòmica prevista al Decret 69/2008 de regulació de compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.
5) En el torn de paraules la regidora Assun Balló explica el funcionament i previsió d’activitats del Casal
d’Estiu, quantitat d’inscrits i qui són els monitors i monitores, tot sota la responsabilitat organitzativa de la
mateixa empresa de l’any passat.
La regidora Montse Pou informa que l’Àrea de Joventut ha organitzat el programa “tardes d’estiu” per
als petits d’edats diverses. També explica que amb la col·laboració d’entitats del poble s’estan celebrant
cada dijous les “nits a la fresca”, i acaba informant de les previsions que hi ha per a la celebració de les
properes Festa Petita i Festa Major.
El regidor Jordi Barrera informa que el passat 26 de juny va assistir a la Junta General de la Junta Central
d’Usuaris d’aigües superficials i subterrànies de l’àmbit dels aqüífers del Baix Ter, en la qual es varen
aprovar els estatuts, que es posaran a informació pública per tal que puguin ser examinats per les parts
interessades i, si fos el cas, presentar-hi al·legacions.
El regidor de la CUP Joan Antoni Simón pregunta en quina situació està el solar del carrer Ample que fa
les funcions d’aparcament públic provisional. L’alcalde explica que sempre ha vist molt interessant que
l’Ajuntament pogués adquirir aquell solar per als usos socials que se li podrien donar, per això recentment
es va fer una oferta d’adquisició a la immobiliària Servihabitat, de La Caixa, per un import de 225.000
€ més IVA (total 272.250 €), que s’haurien finançat amb la venda d’altres solars que l’Ajuntament ha
obtingut gratuïtament com a resultat d’actuacions urbanístiques. La resposta de Servihabitat va ser que
l’oferta de l’Ajuntament era molt baixa, que recentment ja n’havien rebutjat una de 600.000 € perquè ells,
aquest solar, el tenen valorat en 900.000 €.
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L’alcalde informa que aviat es publicarà un nou número del butlletí municipal i que els grups municipals que
ho vulguin poden portar algun escrit per incloure-hi.
Segueix l’alcalde per explicar que s’està preparant un esborrany del mapa de camins agrícoles i forestals del
municipi de Bordils, que en donarà una còpia a cada grup municipal i anirà parlant-ne amb els propietaris
que siguin afectats per alguna nova implantació o qualificació.
Informa també l’alcalde que a finals de mes s’asfaltarà de nou un tram del carrer Montserrat i de la zona
Pavelló Blanc i Verd, que s’ha reunit amb els veïns del carrer Montserrat per tal de tractar i debatre el tema
de senyalitzacions de trànsit, passos de vianants i bandes reductores de velocitat, i també amb el directius
del Club Handbol Bordils per tractar el tema de circulació i aparcaments a l’entorn del Pavelló.
Acaba l’alcalde explicant que s’ha reunit amb els veïns del carrer Mossèn Plantés amb l’objectiu d’establir i
senyalitzar el sistema d’estacionament de vehicles només en un costat i canviant per períodes quinzenals,
opció que ha tingut una acceptació majoritària entre els assistents.
La regidora Assun Balló exposa que el Consorci del Ter va convocar una reunió per tractar de la possibilitat
que en la banda de riu de Celrà, Bordils, Sant Joan de Mollet i Flaçà s’obrís una ruta del Ter com la que ja
passa per Sant Jordi Desvalls i Cervià de Ter.
Finalitza la regidora Montse Pou informa que el Consell Comarcal del Gironès ha proposat que els establiments comercials de Bordils puguin repartir bosses de recollida orgànica als veïns de forma gratuïta per
ajudar a fomentar la recollida selectiva d’aquesta fracció.

SESSIÓ ORDINÀRIA de 4 de setembre de 2014
1) S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior, després d’introduir-hi una petita matisació feta per
l’alcalde.
2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de les resolucions d’alcaldia, correspondència, instàncies i
disposicions d’interès municipal publicades en els butlletins oficials i en particular s’esmenten les següents:
a/ Informe trimestral sobre compliment dels terminis legals per a pagament de les obligacions reconegudes per l’Ajuntament de Bordils i informe trimestral de la relació de factures que, havent transcorregut més
de tres mesos des de la seva anotació en el registre, no s’hagin tramitat els corresponents expedients de
reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat l’absència de tramitació.
b/ Notificació de la Diputació de Girona que atorga una subvenció de 20.176 € amb destí d’una part a
obres d’asfaltge a l’entorn del Pavelló Blanc i Verd i d’altra part a instal·lació de tanca de fusta al lateral de
la Sèquia Vinyals al Pla Suardell.
c/ Notificació de la Diputació de Girona que atorga una subvenció de 3.800 € destinats al projecte d’acció
social “La Palanca”.
d/ Notificació de la Diputació de Girona que atorga una subvenció de 1.800 € dins la línia de Promoció i
Foment de l’Esport.
e/ Notificació de la Direcció General de Joventut que atorga una subvenció de 1.552 € per al projecte
“Zona Jove de la Llera del Ter”.
3) A proposta de la Comissió Especial de Comptes i per unanimitat s’aprova definitivament el Compte General de la corporació corresponent a l’exercici 2013, sense objeccions ni observacions, i s’acorda rendir-los a
la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
4) Acords d’urgència, no n’hi ha.

4

5) En el torn de paraules la regidora Assun Balló explica que el Casal d’Estiu ha anat bé, que ara s’està fent
en el Casal del poble fins al dia 12 de setembre i que en el Ple del mes d’octubre ja portarà els números.
La regidora Montse Pou informa que el tècnic de joventut Jordi Barrera Riera està de baixa i que per a les
funcions més bàsiques el substituirà la Lia Pou. La mateixa regidora anuncia un seguit d’activitats d’àmbit
cultural que, com es fa al llarg de l’any, se seguiran fent amb la implicació de les entitats i destaca l’obra
de teatre Fam de Llibertat, emmarcada dins els actes del Tricentenari. Afegeix que tant la Festa Petita com la
Festa Major varen anar bé i que, quan el Jovent hagi passat comptes, ella ho presentarà en el següent Ple.
L’alcalde comenta que es va enviar als grups municipals un esborrany del PAES de Bordils (Pla d’acció per
a les energies sostenibles), que properament es farà un taller de participació per presentar-lo a les entitats
del municipi i als representants de l’Ajuntament i convida tots els presents a participar-hi.
Segueix l’alcalde recordant que tenim un esborrany del Pla de camins municipals i demana que tothom qui
hi vulgui opinar ho faci abans del Ple d’octubre, que després es sotmetrà a informació pública i s’estudiaria
quina forma jurídica se li dóna.
Finalment l’alcalde informa que l’Ajuntament participarà i col·laborarà en l’acte de celebració de l’aniversari
de la senyora Dolores Romero Garcia, vídua Chacón, que el proper 12 d’octubre complirà 100 anys.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA de 22 de setembre de 2014
1) Per unanimitat s’acorda mostrar el total suport de l’Ajuntament de Bordils a la convocatòria de consulta
sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014 per tal que el poble de Catalunya pugui decidir
lliurement i democràticament el seu futur, tot d’acord amb la iniciativa conjunta de l’Associació de Municipis
per la Independència i l’Associació Catalana de Municipis, que ha estat consensuada amb els partits polítics
CiU, ERC, ICV-EUIA i CUP.

SESSIÓ ORDINÀRIA de 2 d’octubre de 2014
1) Després d’introduir una precisió a l’acta de 22 de setembre per part de Manela Blázquez, per unanimitat
s’aproven les actes de les dues sessions anteriors.
2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de les resolucions d’alcaldia, correspondència, instàncies
i disposicions d’interès municipal publicades en els butlletins oficials i en particular es dóna a conèixer la
notificació de l’Àrea d’Acció Territorial de la Diputació de Girona que concedeix una subvenció de 10.000 €
per a substitució de lluminàries en diversos carrers del municipi.
3) Per unanimitat i després de la corresponent explicació, s’aprova la proposta de la regidora Montse Pou
d’aprovació i adhesió al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de
Bordils per al desenvolupament del programa “Treball i Formació renda mínima d’inserció (RMI) al Gironès
2014”, programa adreçat a les entitats locals i altres entitats sense ànim de lucre perquè puguin contractar
amb molt poc cost persones en situació d’atur de llarga durada beneficiàries d’una RMI, tot d’acord amb
l’Ordre EMO/174/2014 de la Generalitat de Catalunya.
4) Amb els vots a favor de CiU i de la CUP-PA i dos vots en contra del GIB-PM, s’aproven les ordenances
fiscals per a l’any 2015, que queden amb les mateixes tarifes i tipus impositius que el 2014. Es crea una
tarifa nova de la taxa de recollida de residus per a locals desocupats seguint la mateixa pauta de rebaixa de
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tarifa similar a la que s’aplica a l’habitatge desocupat, i es crea un nou epígraf dins l’ordenança fiscal reguladora per a l’expedició de documents administratius i certificats urbanístics. La regidora Manela Blázquez
argumenta el vot en contra bàsicament perquè es mantenen uns tipus i tarifes en les quals ja no hi havien
estat d’acord.
5) En l’apartat d’acords d’urgència, i pel que fa referència a l’aprovació inicial del PAES de Bordils que el
CILMA demana que es faci al més aviat possible, la regidora Manela Blázquez manifesta que li agradaria
disposar de més temps per analitzar-lo més bé, mentre que el regidor Joan Antoni Simón veu detalls que
s’haurien de concretar, perquè sembla un llistat de bones intencions amb alguns preus desorbitats, sobretot
el que fa referència a campanya de conscienciació sobre la recollida de residus, de manera que s’acorda
posposar l’aprovació inicial per a un Ple extraordinari dintre de quinze dies.
Després de les explicacions per part de la regidora Assun Balló referents al Pla estratègic en l’àmbit de
desenvolupament econòmic i ocupació de la Llera del Ter i al Pla d’acció per a la dinamització de les zones
d’activitat econòmica del Ter-Gavarres i vist el suport tècnic i financer que ofereix el Servei d’Ocupació de
Catalunya, per unanimitat s’acorda qur l’Ajuntament col·labori econòmicament de forma proporcionada en
el projecte Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL), que es troba consensuat en la
sol·licitud de l’Ajuntament de Celrà, a la qual l’Ajuntament de Bordils hi dóna el seu suport.
6) En el torn de paraules, la regidora Assun Balló lliura a cada grup municipal un resum dels comptes econòmics del Casal d’Estiu i comenta que hi ha hagut un petit benefici per a l’empresa organitzadora.
Pren la paraula la regidora Montse Pou Per informar que el tècnic de Joventut, Jordi Barrera, ja s’ha reincorporat i esmenta l’alta satisfacció per la feina de la suplent Lia Pou.
També informa Montse Pou que ja s’ha iniciat el Taller de Memòria. Per altra part explica que, pel que fa a la
Festa Major, ja han tancat els números amb el Jovent, amb un resultant de major dèficit comparat amb l’any
anterior, en bona part per l’increment de despesa dels grups musicals.
El regidor Jordi Barrera informa que ha assistit a l’assemblea general del Consorci del Ter, que s’han modificat els estatuts i que ens els enviaran per al seu estudi i aprovació en el Ple, si escau.
Pren la paraula la regidora del GIB Manela Blázquez que comenta que els darrers dies ha plogut molt, que
els sistemes fets per evitar inundacions han funcionat bé, excepte a la zona de Cal Banter, Taller i Casademont que hi ha hagut un desbordament i inundacions. Pregunta com ha estat, si ha fallat el sistema automàtic que aixeca la comporta de la sèquia. L’alcalde li diu que la comporta es puja de forma manual perquè
a l’estiu havia provocat algun problema aixecant-se sola, i que d’aixecada ja ho estava, però que cap de
les previsions de pluja havia pronosticat la intensitat i durada que es va donar a la part de Juià i Sant Martí
Vell. La regidora pregunta quin és el problema i per què no s’arregla. L’alcalde respon que li han explicat que
és un tema de distància entre el sensor del torrent Pluent i la comporta del Mas Riera i que les correccions i
proves reals s’han de fer en el moment que plou molt.
Acaba la regidora Assun Balló dient que el mes vinent donarà el calendari definitiu d’activitats, i fa saber que
a l’escola s’ha fet un DVD de l’exposició del projecte Bordils-Moita.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA de 16 d’octubre de 2014
1) Després de l’explicació de l’alcalde sobre els antecedents i motius que han portat a la redacció del PAES
(Pla d’acció per a l’energia sostenible) amb el contingut que ara te, un cop fetes les reunions en les quals
s’ha comentat, el taller de participació en el qual eren convidades totes les entitats i grups municipals i els
aclariments fets per part de la tècnica redactora, Montserrat Vilalta, amb els vots a favor per part dels grups
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de CiU i la CUP-PA i amb l’abstenció del GIB-PM, s’aprova inicialment el PAES de Bordils. La regidora del
GIB-PM Manela Blázquez exposa que al seu grup els ha sorprès que no es puguin consultar el PALS i
l’Agenda 21 a la web municipal, que han hagut de consultar-ho a la web del CILMA i comenta també que
troba molt elevades de cost les actuacions previstes en el PAES, que potser s’haurien d’haver estudiat d’una
forma més individualitzada per al cas de Bordils i s’hauria d’haver afinat més en els pressupostos.

SESSIÓ ORDINÀRIA de 6 de novembre de 2014
1) Per unanimitat, després d’introduir-hi una precisió a la de 2 d’octubre a instàncies de la regidora Manela
Blázquez, són aprovades les actes de les dues sessions anteriors.
2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de la correspondència, resolucions d’alcaldia, instàncies i
disposicions d’interès municipal publicades en els butlletins oficials, i s’esmenta la notificació rebuda del Club
Cerveser Can Navarra, entitat sense afany de lucre domiciliada a Can Navarra, de Bordils.
3) Per exigència de la nova “LEY de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL),
que, entre altres, obliga a una adaptació estatutària del Consorci Alba-Ter (ara Consorci del Ter), del qual
l’Ajuntament de Bordils forma part, s’aprova per unanimitat la proposta de modificació dels estatuts del Consorci del Ter acordada per l’Assemblea General del Consorci el passat 2 d’octubre.
4) Referent a la modificació dels estatuts del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i la integració de
Bordils en aquest Consorci, amb els vots a favor del grup de CiU i del GIB-PM i l’abstenció de la CUP-PA,
s’aprova la integració de Bordils com a membre del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i s’aproven
els seus estatuts aprovats inicialment en la sessió extraordinària de la Junta General del Consorci de data
17/10/2014. Els regidors de la CUP-PA aclareixen que estan d’acord amb la integració de Bordils en el Consorci però no amb la quota de representació política atorgada als ajuntaments enfront de la que tenen el
Consell Comarcal i l’Ajuntament de Salt.
5) La regidora Montse Pou exposa i proposa l’aprovació del projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la
pobresa energètica elaborat pel Consell Comarcal del Gironès i el Consorci de Benestar Social com a prova
pilot pensada per a implementar una estratègia conjunta de lluita contra la pobresa energètica en les llars de
famílies en situació de crisi i en les quals es detecti que hi viuen persones vulnerables. La regidora explica
els trets més bàsics sobre el projecte, que no representa cost econòmic per als ajuntaments, i la proposta
és aprovada per unanimitat.
6) A proposta de la regidora Montse Pou, i per unanimitat, s’aprova l’annex 1 al Conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Bordils i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per a l’execució dels tallers de
Memòria al municipi de Bordils. En els inicis, els finançava la Generalitat però que ara ja no hi aporta res,
però atesa la bona acceptació que han tingut entre la gent gran del poble, l’Ajuntament té interès en la seva
continuïtat i la garanteix fent-se càrrec de la corresponent despesa.
7) En el punt d’acords d’urgència, per unanimitat es designa la regidora Assun Balló representant de
l’Ajuntament al Consell Escolar del CEIP de Bordils.
8) En el torn de paraules no hi ha cap intervenció.
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SESSIÓ ORDINÀRIA de 4 de desembre de 2014
1) Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior.
2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de la correspondència, resolucions d’alcaldia, instàncies i
disposicions d’interès municipal publicades en els butlletins oficials, i en particular s’esmenta la notificació
de l’organisme Dipsalut que concedeix a l’Ajuntament de Bordils una subvenció de 397,73 € per a la lluita i
control de plagues urbanes (mosquit tigre).
3) Per unanimitat s’accepta la proposta de la renúncia de l’alcalde a percebre el salari laboral per dedicació a temps parcial a les tasques de l’Ajuntament. L’alcalde explica que en el moment de la seva jubilació
va consultar la Seguretat Social la possibilitat de fer compatible la dedicació de jornada laboral parcial a
l’Ajuntament amb el cobrament també parcial de la pensió per jubilació, cosa que va ser aprovada per l’INSS
que va dictar resolució de reconeixement del dret a la modalitat de jubilació flexible, modalitat que estableix
que el percentatge de pensió a percebre quedaria reduïda en proporció inversa al percentatge del temps de
dedicació a l’Ajuntament. D’això, se’n va informar també a la Generalitat de Catalunya, atès que el que cobrava l’alcalde estava subvencionat pel Departament de Governació. El secretari afegeix que la Generalitat,
quan va establir la línia de subvencions per a retribució de càrrecs electes, va informar sobre les preguntes
que més freqüentment se li feien, i va respondre que els beneficiaris d’una pensió de jubilació ja causada
podien desenvolupar el treball a temps parcial i continuar cobrant la pensió per jubilació en la proporció reduïda corresponent. Segueix explicant l’alcalde que a finals del passat mes d’octubre va rebre una resolució
de l’INSS comunicant-li que, erròniament, li havien aplicat la modalitat de jubilació flexible quan aquesta,
segons l’INSS i per llei, no és aplicable si la dedicació de treball a temps parcial es fa en el sector públic o a
l’Administració pública, com és el cas de l’alcalde, cosa que l’INSS no ho podia ignorar ja que per justificar
que tenia un treball a temps parcial va haver de presentar el full salarial de l’Ajuntament on constaven les hores setmanals de dedicació, acompanyada de la certificació acreditativa de que exercia d’alcalde de Bordils.
Afegeix l’alcalde que la notificació rebuda de l’INSS no és una simple carta que diu que caldrà una rectificació per error (d’ells), sinó que inclou el requeriment de devolució íntegra de les mensualitats de pensió parcial
percebuda a més de l’anunci d’interposició de demanda judicial per cobrament indegut. A la vista d’aquest
enrenou aliè a la seva voluntat, l’alcalde renuncia al salari laboral parcial de l’Ajuntament i passarà a cobrar,
en el que queda de mandat i com a indemnització per dedicació i assistència als plens, els 267 € mensuals
que és el que l’Ajuntament cotitzava per la seva quota de la Seguretat Social, i així, en no tenir nòmina, podrà
demanar a l’INSS el cobrament mensual sencer del que li pertoca com a jubilat.
4) Per unanimitat s’aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Bordils al servei e.Fact del Consorci Administració
Oberta de Catalunya, d’acord amb la Llei 25/2013 d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures del sector públic.
5) Amb els 4 vots a favor per part del grup de CiU, 2 abstencions per part de la CUP-PA i 2 vots en contra
per part del GIB-PM, s’aprova el Pressupost General de la corporació per a l’any 2015 que ascendeix a
980.838,00 €. Coral·lí Jou, en nom de la CUP, manifesta que s’abstenen per desacord en la partida de la
subvenció a la Llar d’infants i la referida a la recollida i tractament de residus urbans. Manela Blázquez, en
nom del GIB, manifesta que el seu vot en contra és per coherència, atès que ja varen votar en contra de les
ordenances fiscals, les quals estan reflectides en algunes partides d’aquest pressupost.
6) No hi ha acords d’urgència.
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7) En el torn de paraules la regidora Montse Pou fa un esbós anticipat del programa previst d’actuacions
culturals referents a representacions teatrals, celebració del 25è Petit Aplec i altres ballades de sardanes que
s’aniran anunciant puntualment.
El regidor Jordi Barrera informa que el passat dia 25 de novembre es va celebrar l’assemblea general del
CILMA per modificar els estatuts, igual com ha hagut de fer el Consorci del Ter, i que s’enviaran a tots els
ajuntaments per tal que siguin ratificats.
SESSIÓ ORDINÀRIA de 15 de gener de 2015
1) Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior.
2/ En el punt de despatx oficial es dóna compte de la correspondència, resolucions d’alcaldia, instàncies i
disposicions d’interès municipal publicades en els butlletins oficials, entre els quals es destaquen:
a/ Resolució de l’0rganisme Dipsalut, que concedeix a l’ajuntament una subvenció de 1.800 € per a despeses d’inversió en el consultori municipal.
b/ Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que envia l’avaluació de l’informe final i liquidació provisional del projecte Comenius Regio “Descubriendo y construyendo el patrimonio local y europeo a través
de la creación audiovisual”.
c/ De l’Institut Nacional d’Estadística que notifica que, a partir d’ara i en properes eleccions, a Bordils hi
haurà d’haver 2 meses electorals en lloc de la mesa única que s’havia fet fins ara.
3) Per unanimitat s’aprova prorrogar l’addenda al conveni entre l’Escola de Música del Gironès i l’Ajuntament
de Bordils per a la implantació d’una aula de música amb vigència durant el curs 2014-2015.
4) Per unanimitat s’acorda ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del CILMA (Consell d’Iniciatives
Locals per al Medi Ambient) aprovada per la seva Assemblea General en sessió de 25 de novembre de 2014
i de la qual forma part l’Ajuntament de Bordils.
5) Per unanimitat s’aprova la proposta de modificació dels estatuts del Consorci Localret, del qual l’Ajuntament
de Bordils forma part, modificació aprovada en l’Assemblea General del Consorci de data de 27 de novembre de 2014.
6) Després d’escoltar la proposta de la regidora Montse Pou, per unanimitat s’acorda prorrogar fins al 31
de desembre de 2015 el conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de
Bordils per acollir-se al projecte de tècnics compartits dins el Pla comarcal de Joventut del Gironès.
7) Com a acord d’urgència, s’aprova per unanimitat el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Bordils per al desenvolupament del programa “Treball i Formació”, per
a persones aturades sense prestació, d’acord amb l’Ordre EMO/221/2014.
8) En el torn de paraules la regidora Montse Pou informa de l’adquisició d’una màquina netejadora per al Pavelló Blanc i Verd. L’alcalde informa que aviat es començarà l’obra de pavimentació del punt d’encreuament
del torrent Palagret amb el Camí de Rissec en el tram entre Can Cua i Can Coll i que, després de demanar
pressupost a 4 empreses de Bordils, l’obra ha estat adjudicada a Enrique Melero i Fill, perquè és la que va
presentar l’oferta més favorable entre les tres que finalment n’havien presentat. Informa també l’alcalde del
recent robatori de cablejat elèctric de l’enllumenat públic del Pla Suardell. Finalment, l’alcalde convida els
grups municipals si volen portar algun escrit per ser inserit en el proper Butlletí Municipal.
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INSPECCIONS ALS PAVELLONS DE BORDILS
Des de l’any 2011, l’Ajuntament de Bordils està adherit al Catàleg de Serveis de Dipsalut. Entre
d’altres programes del catàleg, es va sol·licitar el programa Pt01 de suport a la gestió i control de
la salubritat de les instal·lacions d’alt risc de transmissió de legionel·losi pel control de les dues
instal·lacions municipals, el pavelló Blanc i Verd i el pavelló Torrentó.
Segons l’article 15 del Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions
higinicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi, totes les instal·lacions d’alt risc
de transmissió de legionel·losi estan subjectes a una avaluació periòdica per comprovar la seva
adequació a la normativa vigent cada quatre anys.
Aquesta avaluació només pot ser realitzada per entitats acreditades pel Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya.
Prèviament a aquesta avaluació, UTE CECAM & Eix Ambiental SL, empresa adjudicatària de la
realització dels serveis de control per part de Dipsalut, en data 14 d’octubre del 2014, va realitzar
una visita als dos equipaments per tal de comprovar l’adequació de les instal·lacions i el grau
d’implantació del programa de gestió i prevenció on es van detectar les següents incidències
estructurals, corregides amb posterioritat.
Pavelló Blanc i Verd:
• Necessitat de vàlvula antiretorn entre la sortida d’AFS i la vàlvula mescladora.
• Lector de temperatura i aixeta de mostreig en el circuit de retorn.
• Necessitat d’un tram de circuit de retorn al vestidor dels àrbitres per trobar-se a una distància
superior a 5 metres del sistema d’ACS.
Pavelló Torrentó:
• Lector de temperatura en el circuit de retorn.
• Necessitat d’instal·lació d’un filtre d’entre 25 i 50 µm, amb malla d’acer inoxidable i bany de
plata per evitar la formació de bacteris i autorentable.
En data 2 de desembre de 2014, “Article 11 Diversificació S.L.”, empresa autoritzada pel
Departament de Salut de la Generalitat, va efectuar les revisions als dos pavellons, i ambdós
compleixen els requisits legals mínims exigibles del Decret 352/2004 i el Reial decret 865/2003
pels quals s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
A més, abans d’acabar l’any, els dos pavellons van rebre la visita d’una inspectora de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya per la realització d’un control periòdic, que també va ser superat amb
èxit.
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analítiques de les aigües
Tots els paràmetres estan dins la legalitat
Els resultats de les últimes analítiques de l’aigua rmunicipal rebudes són les següents:
Octubre de 2014

Novembre de 2014

Desembre de 2014

Per a més informació, consulteu la web municipal. A l’apartat de medi ambient hi ha un apartat on,
mes a mes, es poden consultar els resultats de les analítiques.
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Opinió dels grups municipals- CUP
Unes eleccions municipals excepcionals que han de ser
històriques
El 9 de novembre va ser una jornada històrica, un acte massiu de
desobediència civil, una gran demostració de força i dignitat d’aquest
poble. Aquell dia es va fer palès que, si volem, l’Estat espanyol ja no
pot exercir cap autoritat sobre nosaltres. I això no pot quedar-se en
una simple anècdota.
Era de calaix que el pas següent era una segona volta del 9N, que legitimés el resultat en l’àmbit
internacional i que servís per fer via al marge de l’Estat espanyol, que ha demostrat a bastament
que només ens serveixen els passos unilaterals. L’escenari actual és que s’han convocat eleccions
el 27 de setembre. Però, lluny de proclames i desitjos, el fet és que enlloc està escrit que les
eleccions del 27S siguin plebiscitàries (ni constituents). L’acord de CiU i Esquerra sembla més aviat
un ajornament (pel que respecta a les decisions clau) per no encarar el mandat popular del 9N: un
full de ruta clar i definit per fer de la independència un fet en els propers mesos.
Mentrestant, continuen plenament vigents tant la crisi democràtica (classe política corrupta, manca
d’empoderament popular en la presa de decisions polítiques...) com l’emergència social que tantes
famílies pateixen a dia d’avui. El futur no és gaire prometedor...si no hi ha un sotrac.
Aquest sotrac poden ser les properes eleccions municipals. Davant d’una situació excepcional (crisi
política, socioeconòmica i democràtica), aquestes eleccions han d’esdevenir excepcionals (tenim
el precedent de la proclamació de la República arran de les eleccions municipals l’abril del 1931).
Cal articular majories polítiques als municipis que siguin inequívocament independentistes que
permetin, per una banda, fer lectures en clau plesbiscitària a nivell internacional (si aquí hi ha
voluntat política prèvia), i alhora ser una mesura de pressió perquè tots els partits que es fan dir
sobiranistes adoptin el compromís previ que les eleccions del 27S sí que seran el plebiscit definitiu i
que el següent pas serà la Declaració Unilateral d’Independència (ja n’hi ha prou de dilatar i marejar
la perdiu!). Per altra banda, si entrem realment en un escenari de fer efectiva la independència de
Catalunya, els municipis esdevindran fonamentals perquè aquest procés històric arribi a bon port,
obeeixi la voluntat del poble català malgrat la legalitat espanyola.
Caldrà també articular majories polítiques (i alhora mobilitzar-se al carrer), perquè s’endegui un
procés constituent pel qual decidim les bases de com ha de ser el nou estat. Però cal evitar que
els quatre de sempre decideixin com ha de ser el nou estat independent per protegir els interessos
d’uns pocs contra els de la majoria. Perquè la independència suposi canvis reals i millori la realitat
social, econòmica i democràtica d’aquest poble, cal que aquest model d’estat, el decidim entre
tothom, des de baix cap a dalt, des de cada poble, des de cada barri, organitzant assemblees
populars on tothom pugui participar. I aquí, un altre cop, serà clau el paper dels ajuntaments com a
dinamitzadors del procés constituent.
Per tot plegat, entre d’altres coses, aquestes eleccions municipals no seran (no haurien de ser)
unes eleccions més. Cal que siguin històriques, que suposin un abans i un després. I això depèn
de tots i totes.
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BANC DE MEMÒRIA DIGITAL DE BORDILS
Faci una fotografia del seu carrer i miri-se-la d’aquí a 10 anys.
Segur que hi haurà alguna cosa diferent. Si passen 50 anys, segurament la imatge haurà canviat radicalment, i, si en passen
80, potser el retrat ja és irreconeixible.
Amb la idea de recrear la història de Bordils a través del testimoni dels veïns, construir la imatge
del municipi d’anys enrere gràcies a fotografies, i conèixer històries personals d’aquells que van
conèixer Bordils fa 40, 50, 60 o 70 anys, va néixer ara fa un any i mig el Banc de Memòria Digital
del Bordils. L’entitat té la voluntat de no deixar perdre les experiències i les imatges que han anat
deixant els anys al municipi, i la intenció de crear un arxiu digital per poder deixar-ne constància.
Aquest grup de voluntaris ja ha entrevistat diversos entrevistes a veïns i compta també amb un
extens llegat fotogràfic, gràcies a la cessió de material de gent del poble. Actualment, l’entitat
està buscant la fórmula idònia per poder crear l’arxiu digital on poder compartir i divulgar aquest
patrimoni històric del poble. Els voluntaris confien que durant aquest 2015 es pugui desencallar la
situació, alhora que també busquen engrescar més gent per poder potenciar encara més aquest
Banc Digital.
El projecte va néixer arran d’una moció presentada per la CUP de Bordils que va ser aprovada
per unanimitat al Ple del 12 de gener de 2012. A partir de llavors, es va crear un grup de voluntaris
que es va posar a treballar per recollir el testimoni dels veïns que han volgut compartir les seves
històries, ja sigui a través d’entrevistes, gravacions, fotografies o material de paper que pugui ajudar
a construir el relat de la història de Bordils.
Conscienciar els més petits, i els no tan petits també, de la riquesa i la importància del nostre poble
era un dels objectius amb el quals va néixer aquesta entitat. La proposta que van presentar incloïa, a
grans trets, crear una pàgina web on es pugui anar consultant el material i intercanviar impressions;
crear un nomenclàtor de Bordils i proposar noms relacionats amb la història dels Països Catalans
i de Bordils per a denominar carrers i places; fer actes per rememorar fets històrics; organitzar
sortides a espais històrics; fer conferències, xerrades i debats divulgatius; premiar els treballs de
recerca sobre Bordils, i, un cop l’any, fer una exposició del material.
Des de l’entitat recorden que encara hi ha molta feina per fer,i que sempre fa falta gent per tirar-ho
endavant. Aquest any pretenen dur a terme més entrevistes per poder ampliar aquest arxiu històric
bordilenc.
Robert Van Eeckhout

Colla de bosquetans treballant amb la “pollina” en el Ban de
Bordils. Foto de més de 100 anys.

Celebració de la visita a Bordils de la Mare de Deu de Fàtima,
l’any 1951, a la plaça del poble.
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Màxim Garcia, Mestre artesà reconegut
En Màxim rep el reconeixement com a Mestre Artesà cansaladerxarcuter atorgat per la Generalitat de Catalunya
En Màxim juntament amb la Núri estan al capdevant del negoci
familiar Can Maureta i assegura que sempre havia tingut ganes
d’innovar, de crear. Amb diferents companys de professió i del
Gremi de Carnissers sempre comentava idees i propostes, fins
que fa un any es va crear un grup d’Innovació i Recerca, on
participa activament. Fa uns mesos va rebre el reconeixement com
a Mestre Artesà Cansalader-xarcuter, atorgat pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya.
- Amb aquest premi, la Generalitat reconeix la creativitat i coneixements en el camp de l’artesania
alimentària i també la trajectòria professional. Què creu que l’ha portat a rebre aquesta distinció?

Això ho dóna la Generalitat de Catalunya i és un reconeixement a la trajectòria, als anys que portes
treballant. Han de ser més de 15 anys. I ho donen per això, perquè a més de treballar t’agrada
informar els companys i difondre el que fas, i fer-ho acuradament.

-Reconeix els mèrits fets en el camp de l’artesania. Quins considera que són els mèrits fets per can
Maureta?

Bé, a part del que pugui haver fet, fa més de 100 anys que hi som, aquí, abans hi havia els sogres.
Així que és una mica la trajectòria en general. Què fem? Doncs embotits casolans com sempre,
mirem de no posar gaire additius, intentem que tot sigui bo.

-Aquests diplomes, els proposen les entitats vinculades al sector, és a dir, que hi ha un reconeixement
dins del mateix gremi. És gratificant saber que la gent del sector reconeix la feina feta?

Sí, el gremi a través d’una Junta proposa els que creu que han de ser. I després la Generalitat tria.
Està bé saber que el que fas agrada a la gent. Vam crear un grup dins del Gremi de Carnissers,
d’Innovació i Recerca, els que tenim més ganes de fer coses i compartir-les. Estem dins d’aquest
grup i ens dediquem a innovar. La innovació que portem a la nostra botiga l’agafem i mirem de
difondre-la a tots els companys del gremi.
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Màxim Garcia, Mestre artesà reconegut
- Com es combat la crisi i la competència dels grans supermercats, que també ofereixen carns i
embotits?

S’ha de donar servei i qualitat. Aquesta és la nostra idea. Mirar de fer les coses ben fetes, mirar
que aquella hamburguesa o botifarra, la trobin bona i que tinguin ganes de tornar. En preu no
podem competir però en qualitat i servei, sí. No és el mateix anar a comprar una safata, que venir
aquí i dir “posa’m una mica d’això, una mica d’allò... talla-m’ho així...”.

- El fet d’estar aquí, a la carretera, els ha permès guanyar clients de pas, o la clientela és bàsicament
del poble?

No, és sobretot gent del poble i dels voltants. El cap de setmana, sí que passa més gent, però és
sobretot gent que coneix l’establiment d’anys enrere i tirem més d’això.

-Quin producte recomanaria per a algú que vulgui organitzar un bon sopar per a dues persones?

Per fer-ho a casa, tenim des d’un començament amb unes croquetes, o podem oferir també uns
canelons o uns pebrots del piquillo o calamars farcits. Hi ha canelons de rap i gamba... I després,
pel segon, xai de ramat d’aquí dels voltants, porc de qualitat, vedella... Cada 15 dies tenim porc i
vedella ecològica. Estem oberts a tot.

- Hi ha algun producte estrella, un d’aquells que el client sempre demani?

Hi ha l’embotit cuit, les botifarres blanques, negres, de perol... Les botifarres de la brasa amb sal i
pebre també surten molt. En general, mirem que tot sigui bo, procurem de millorar-ho tot i no tenir
res que no surti.

- Durant el 2014 també va tenir l’oportunitat de ser al Vol Gastronòmic de Girona i oferir-hi els seus
productes. Com va anar l’experiència?

La veritat és que va ser fantàstic, impressionant. Hi vam presentar la botifarra dolça, normalment
es fa per menjar a la brasa i en vam fer una mena de boletes per menjar com a aperitiu: botifarra
dolça amb xocolata, botifarra dolça amb figues i altres fruits… Tot això va sortir d’aquest grup
d’Innovació i Recerca.

- Parlàvem de la botifarra dolça. Hi ha alguna nova creació en ment o que ja hagin posat a la venda?

El Ministeri d’Agricultura va demanar al Gremi si es podia innovar amb el xai. Vam anar a unes
jornades a Barcelona, a l’Escola d’Hostaleria, i allà vam presentar les innovacions amb el xai. Hi
havia pernil dolç de xai, croquetes, vam fer canelons, vam fer fuet, hamburgueses... Va agradar molt,
i des d’allà la Generalitat va fer uns tríptics per intentar incentivar el consum de xai. Habitualment
només es consumeixen costelles i espatlles de xai al forn, i d’aquí ja no passem. També ens van
convidar a anar a la Fundació Alícia i allà els vam desfer un xai, els vam explicar les parts, què
podia servir per a què, i ells, a partir d’allà, van fer un receptari de cuina.

-100 anys per a un establiment està bé, tenint en compte que sempre hi ha notícies de negocis que
tanquen?

Sí, som la quarta generació, i és un orgull poder anar seguint.

Robert Van Eeckhout
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2014:
Bordils es tenyeix de Consulta i Tricentenari
2014 va ser, finalment, l’any de les urnes a Catalunya. L’any del “Sí-Sí”, el “Sí-No” o el “No”, coincidint
també amb el Tricentenari dels fets de 1714. Durant tot l’any, Bordils va ser un més dels pobles
de Catalunya que va impulsar activitats i iniciatives tant per commemorar aquests 300 anys com
per donar suport a la Consulta per la Independència de 1714. Les entitats, ja fos l’Ajuntament, la
CUP de Bordils, l’Ateneu Popular la Pioixa, l’ANC de Bordils o la Plataforma 9N BordilsSíSí, es
van mobilitzar per tirar endavant la consulta el dia de la votació i també per organitzar tota mena
d’activitats lúdiques, festives, commemoratives i reivindicatives al municipi.
Des del mes de març, com es va comentar en l’anterior butlletí, una nova bandera estelada presideix
l’entrada del poble a la zona verda de les Coromines, a la carretera Palamós. En l’acte, la Coral
de Bordils va interpretar el Cant d’Els segadors, i també es va impulsar la campanya “Signa un Vot”,
organitzada per l’ANC, a la plaça del Poble.
Durant el mes de maig, en el marc dels actes commemoratius del Tricentenari, l’ANC va organitzar
una recreació històrica amb la presència dels Miquelets de Catalunya. Aquesta entitat té per objectiu
fer reviure i honorar, mitjançant grups de recreació històrica, els milicians i soldats que des del
1704 fins al 18 de setembre de 1714 van defensar les constitucions, drets, llibertats i institucions
dels catalans. Durant tot el dia es van recrear escenes dels regiments que feien fronts a les tropes
borbòniques pel nucli antic, i a la plaça del poble es va organitzar l’activitat “Aprendre el 1714 jugant.
A més, es va projectar el curtmetratge Vèncer o morir al Casal, i a l’hora de dinar es va organitzar una
arrossada popular.
El mateix cap de setmana, l’Ateneu Popular La Pioixa va organitzar una marxa de torxes pels
carrers de Bordils també com a acte commemoratiu del Tricentenari. La Banda del Rec, timbalers
de Salt, es va encarregar de posar ritme a la marxa, que va comptar amb una participació nombrosa
de veïns que van il·luminar el poble amb el foc de les torxes.
El 9 de setembre, l’Ateneu Popular la Pioixa va presentar el vídeo Volem votar, que va comptar amb
la participació de veïns del poble, en el qual es reclamava amb un missatge clar el dret de votar en
la Consulta del 9 de novembre.

dissabte 4 d’octubre, l’Ajuntament de Bordils va ser present a l’acte de
lliurament de la mocions en suport del 9-N

divendres 29 d’agost, a la plaça del poble es va encendre una V amb
espemmes grogues.

16

2014:
Bordils es tenyeix de Consulta i Tricentenari
Un any més, també hi va haver una gran mobilització per l’11 de setembre. La “V” va emplenar els
carrers de Barcelona i des de Bordils van sortir dos autobusos cap a la capital catalana. Bona part
dels bordilencs van ser presents als trams 13 i 14 de la “V”, les zones assignades per l’organització
per a la gent del Gironès. Mentrestant, al municipi també es va celebrar el tradicional acte d’hissada
de la bandera i cantada d’Els segadors davant de l’Ajuntament.

Actes de l’11 de setembre, força gent de Bordils es va desplaçar amb
bus, tren i cotxes particulars a fer la V pels carrers de Barcelona.

Actes de l’11 de setembre davant l’Ajuntament de Bordils.

En l’àmbit divulgatiu, Bordils va acollir durant el 2014 diverses xerrades vinculades al procés
independentista de Catalunya. Al casal de Bordils es va celebrar el cicle de Xerrades “Coneixem per
Decidir” amb la collaboració de l’Ateneu Popular la Pioixa; la Plataforma 9N BordilsSíSí i el Casal
de Jubilats de Bordils van organitzar la xerrada “Les Pensions en un Estat Català”, que va anar a
càrrec de Jesús Sans llicenciat en psicologia i dret; i la Pioixa també va organitzar la xerrada-debat
“Els avantatges de la independència”, duta a terme pel politòleg, periodista i activista Lluc Salellas.
El que segurament serà més recordat del 2014, però, serà el dia 9 de novembre. El dia que els
veïns van poder anar a les urnes a expressar el seu desig vers el futur de Catalunya. Els partidaris
del “Sí-Sí”, del “Sí-No” i del “No” van poder passar durant tot el diumenge pel Casal de Bordils per
posar la seva papereta a l’urna. Un total de 893 persones van exercir el seu dret, amb 817 (91,48%)
vots pel “Sí-Sí”, 34 (3,80%) pel “Sí-No”, 14 (1,56%) pel “No”, 6 (0,67%) pel “Sí-En Blanc”; 7 (0,78%)
en blanc, i 15 (1,67%) en la categoria d’”altres”. L’èxit d’aquesta jornada no hauria estat possible
sense la participació de la Plataforma 9N BordilsSíSí, de tots els voluntaris, dels membres de la
mesa i dels coordinadors de tota la Consulta, sense oblidar, és clar, els qui van anar a votar.
Robert Van Eeckhout

Diumenge 9 de novembre, a primera hora, gent preparada per votar.

Diumenge 9 de novembre, a última hora, el recompte dels vots.
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Les llevantades
A finals del passat mes de novembre algunes comarques gironines vam patir les inclemències i
els greus perjudicis humans i materials d’una llevantada històrica pel que fa a quantitats d’aigua
caiguda. Aquest episodi, que a Bordils va tenir especial incidència els dies 29 i 30 de novembre va
provocar que, en algun moment punta, els cabals dels rius Ter i Onyar es multipliquessin per 100.
Segons les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) el cabal del riu Ter a Girona, abans de
la confluència amb l’Onyar, va arribar a superar els 450 m3/segon el dia 30 de novembre, quan
el cabal habitual circulant oscil·la entre els 3 i els 6 m3/segon. En les dades acumulades de tot
l’episodi, l’ACA calcula que la suma del cabal total d’aigua que va entrar al riu Ter va superar els
1000 m3/segon.
De les conseqüències d’aquest episodi de pluja extraordinari tampoc ens en vàrem escapar en
el poble de Bordils, els seus carrers i camins, repetint-se escenaris que recordaven anteriors
inundacions urbanes com les viscudes de forma quasi cíclica els anys 1982, 1987, 1994, 1999,
2005 i 2006 com a més recents, tal i com es pot veure en les fotos adjuntes.
És ben sabut per la gent de Bordils que en els últims anys s’han anat fent importants obres de
canalitzacions i desviaments de drenatges de pluvials que han esmorteït en un bon percentatge els
efectes negatius de les torrentades provinents dels municipis de Juià i Sant Martivell. Obres que, tal
i com sempre es va dir i es va acceptar, mai resoldrien la totalitat del problema de les inundacions
a Bordils, sobretot quan es donen episodis excepcionals com el de la passada llevantada de Sant
Andreu que, segons estadístiques, feia 21 anys que no es donava amb aquesta quantitat d’aigua
caiguda amb tan poques hores de temps.
La força de l’aigua és difícil de combatre, i si al llarg dels anys s’havia fet camí per una vía, per molt
que la volguem desviar, quan en baixa amb grans quantitats continua volent passar per allà mateix.
És el cas d’alguns carrers, ara urbanitzats, que antigament eren torrents, com és el cas del carrer
Torrentó i la part baixa del carrer Montserrat. Per això, malgrat les obres i millores fetes, quan ens
anuncien llevantada forta i perllongada, a Bordils hem d’estar previnguts.

Aiguats a Bordils, 29 de novembre, la passera de la Palanca.
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Les llevantades

Aiguats a Bordils, febrer de 1982.

Aiguats a Bordils, febrer de 1982. Vista de l’actual c. Montserrat.

Aiguats a Bordils, octubre de 1994. Vista de la crta. Palamós.

Aiguats a Bordils, desembre de 1999.

Aiguats a Bordils, 13 d’octubre de 2005, vista del carrer Montserrat.

Aiguats a Bordils, 13 de setembre de 2006, confluència de les aigües en
el torrent de Palagret.
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arbres en els carrers i parcs de bordils
Bordils és un poble amb molts arbres i formen part dels nostres
carrers i places
Petit recull fotogràfic
d’alguns dels arbres que
formen part dels nostres
carrers i places. Les fotografies són fetes en
el capvespre d’un dia
d’hivern i podem veurehi la seva estructura bàsica.
Només el bordilenc està
catalogat com a arbre
monumental. Però amb
una bona cura, algun
dels altres potser ho
arribaran a ser.

Carpinus fastigiata,
l’Ajuntament.

parc

de

Populus nigra “Bordils” conegut
com el bordilenc, al costat de la
plaça davant l’Ajuntament.

Acer sacharinum, al parc infantil
del costat Ajuntament

Melia azederach, parc de l’ Ajuntament.

Zelkova serrata, aparcament de
l’Ajuntament.
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arbres en els carrers i parcs de bordils

Ginkgo biloba, al carrer Ample. El
mateix arbre, el trobem a la crta.
de Palamós.

Pyrus calleryana “Chanticlair”, al
carrer Aimerich. S’alternen amb
els Carpinus betulus “Fastigiata”.

Quercus robur “Coster”, carrer de
la Creu. S’alternen amb els Pyrus
calleriana “Aristocraat”.

Celtris australis, conegut com a
lledoner, a la plaça del poble.

Celtris australis, conegut com a
lledoner, aparcament de darrere
el Casal.

Celtis occidentalis, plaça dels Lledoners.
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recull d’activitats fetes

Exposicions diverses al Casal durant la Festa Major.

Leo Alejo, pintant paraigües.

Dibuix infantil i gimcana, traslladada al pavelló Torrentó per la pluja

Futbol fang, al parc del pavelló blanc i verd.

Concurs del pagès i pagesa de ferro, al parc del pavelló blanc i verd.

Alguna de les proves a superar en el concurs del pagès i pagesa de
ferro, al parc del pavelló blanc i verd.

Ball del dissabte nit amb La Loca histèria

L’hereu i la pubilla del 2013 presenten l’hereu i la pubilla del 2014.
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recull d’activitats fetes

Diumenge 19 d’octubre, ruta dels arbres monumentals, “ Centre de Visitants del Gironès”

Dimecres 3 de setembre, anem a la gravació del concurs El Gran Dictat.

Divendres 19 de setembre, presentació literàriaamb Jaume Burgell

Diumenge 12 d’octubre, celebració de l’aniversari dels 100 anys de Dolores Romero.

Divendres 26 de setembre, cremat i havaneres al Casal del poble

Divendres 3 dd desembjre, contes a càrrec de David Planas al Punt de
Lectura (part de dalt del Casal del poble)

Diumenge 15 de desembre, concert de la Coral Parroquial de Bordils

Diumenge 15 de desembre, concert conjunt amb alumnes de 3r i 4t de
de l’Escola i la Coral Parroquial.
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properes activitats socioculturals
Diumenge 22 de febrer, Carnaval, organitzat per l’Ampa de l’Escola de Bordils, rua pels carrers del
poble i festa final al pavelló Torrentó.
Diumenge 1 de març, IX calçotada popular, organitzada per la penya blaugrana i seguidament,
25è Petit aplec de sardanes (cobla La Principal de Porqueres i cobla La Principal de Banyoles), al
pavelló torrentó.

Rua de carnaval de 2014,

Sardanes al pavelló Torrentó, edició de 2014. Primer diumenge de març.

Divendres 6 de març, a les 18 h, al Punt de Lectura, David Pagès presentarà el seu llibre La
història de Catalunya per a nens, el presentarà la Maria Perich.
Diumenge 15 de març, a les 18 h, al Casal, representació teatral a càrrec de la companyia La
Minúscula La caputxeta verda, a no vermella (a partir dels 3 anys, i especialment recomenada
per als infants de 5 a 8 anys). Escenaris 2015
Divendres 20 de març, a les 21 h, al Casal, representació teatral a càrrec de la companyia La
Troca Esperant Fonolleras Escenaris 2015

Dues dones són a la sala d'espera del despatx d'en Josep Maria
Fonolleras. Vénen a fer una prova, totes dues necessiten el lloc
de feina, i per això, han preparat l'entrevista a consciència.
Quan escrius un article de premsa saps que, l'endemà
d'haver-se publicat, aquell paper servirà per embolicar un llom de tonyina o per fer que el terra s'eixugui
més de pressa. Mai no hauria pogut imaginar que els
articles tindrien un altre final, sense dubte més glamurós (Josep M. Fonollleras)

Hi trobareu: el llop, l'àvia, la caputxeta...Però també coneixereu
altres personatges nous i sorprenents, com el senyor dels dos
caps, la segona caputxeta, el cartell que camina, la cuca sorda...Si
seguim la nostra protagonista pel bosc màgic de camí a casa
l'àvia, viurem moltes aventures que ens faran riure i somiar!
Una versió original i divertida, del famós i més vermell contes de
tots els temps creat pels germans Grimm: La caputxeta vermella.

DIUMENGE 15 DE MARÇ, a les 18 h

DIVENDRES 20 DE MARÇ, a les 21 h
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incontinència orinària, recomanacions
La incontinència és la pèrdua d’orina de forma involuntària que afecta moltes persones i que s’origina
per una afectació de l’aparell urinari o bé del sistema nerviós, que pot ser temporal, quan dura
menys de 4 setmanes, o permanent. Si es tracta d’una pèrdua d’orina temporal, és possible que
sigui causada per una infecció d’orina, una situació d’estrès, una descompensació de la diabetis,
etc.En aquests casos, quan tractem la causa, sol desaparèixer la incontinència.
Pot comportar un problema social i higiènic que fa que la persona afectada moltes vegades deixi
de fer activitats socials. La tendència, en moltes ocasions, és no comunicar-ho. Algunes persones
s’avergonyeixen per aquest fet i és per això que la incontinència urinària està infradiagnosticada.
És més freqüent en dones i en persones grans.
Poden ser afavorides per parts vaginals, diabetis, tos crònica, obesitat, restrenyiment crònic,
malalties neurològiques, intervencions abdominals, alguns medicaments, infeccions urinàries i
problemes de la pròstata.
QUINS TIPUS D’INCONTINÈNCIA EXISTEIXEN?
La d’esforç: Es caracteritza per presentar petites pèrdues d’orina en realitzar un esforç, tossir,
esternudar, riure o córrer.
La d’urgència: La persona sent una necessitat urgent d’orinar. Orina sovint tant de dia com de
nit i les pèrdues solen ser grans i incontrolables.
Si es combinen la d'esforç i la d'urgència, ens trobem davant un cas d'incontinència mixta.
Per sobreeiximent: Es produeix quan la bufeta no pot buidar-se per dificultats en la seva
contracció. Això produeix que s'ompli molt i la persona afectada orini gota a gota. Aleshores, té
la sensació de no haver acabat d’orinar.
La funcional: Causada per les dificultats que té l’individu per desplaçar-se fins al servei o bé per
treure’s la roba. Si no hi hagués impediments, no ens trobaríem davant un cas d'incontinència.
QUÈ CAL FER?
Cal evitar la roba ajustada i moderar les begudes estimulants com la coca cola, el cafè o el té, que
provoquen necessitat urgent d’orinar. Alguns medicaments poden agreujar-la.
En la incontinència d’esforç es pot fer rehabilitació amb uns senzills exercicis del sòl pelvià que
consisteixen a fer contraccions de la musculatura pèlvica. Van molt bé i no presenten dificultats per
realitzar-los en el domicili. S’ha de fer cada dia per enfortir els músculs que evitaran els escapaments.
Es poden utilitzar també cons o elèctrodes vaginals que en tot cas han d’estar aconsellats pel
ginecòleg. Si això fracassés, en ocasions, s’ha d’intervenir quirúrgicament.
En la incontinència d’urgència es fa una reeducació del patró de micció amb tècniques d’aprenentatge,
combinat amb fàrmacs també indicats per un metge.
COM ES POT PREVENIR?
És aconsellable acostumar-se a orinar cada 3 hores durant el dia, i sempre abans d’anar a dormir.
Les dones, durant l’embaràs i després del part, han de fer els exercicis del sòl pelvià que li ensenyarà
la llevadora i/o infermera. Cal evitar el restrenyiment. Les persones grans o amb malalties que
limiten la mobilitat, han de millorar l’accés al bany del seu domicili i portar roba fàcil de treure.
Si està afectat, no dubti a demanar consell al seu metge i/o infermera.
Anna M. Cerezo
Infermera D.L Bordils, Madremanya i Sant Martí Vell
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RECORDATORI DELS HORARIS DEL CONSULTORI MÈDIC
Com la majoria de vosaltres ja sabeu, el 2 de gener de 2014 es varen modificar els horaris atenció
als consultoris de Bordils, Flaçà, Sant Martí Vell i Madremanya.
El més destacat d’aquest canvi va ser suprimir el servei d’atenció continuada de 15 a 20 hores
que s’oferia al CAP Celrà les tardes de dilluns, dimarts, dimecres i dijous. A partir d’aquella data,
l’atenció urgent que es pugui necessitar, es realitza durant l’horari d’atenció habitual.
Els horaris del consultori local de Bordils, excepte imprevistos i festius, són els següents:
atenció al ciutadà:
- dilluns, dimecres i divendres: de 8 a 14 h
- dimarts i dijous: de 13 a 20 h
visites de medicina:
- dilluns i dimecres: de 8 a 14 h
- dimarts i dijous: de 13 a 20 h
- divendres: de 8 a 11 h
visites d’infermeria:
- dilluns: de 8 a 11 h
- dimarts i dijous: de 13 a 20 h
- dimecres i divendres: de 8 a 11 h
visites de pediatria:
- divendres d’11.30 a 12.30 h
QUÈ HEM DE FER SI NECESSITEM UNA VISITA URGENT?
En suprimir l’atenció continuada del CAP Celrà de dilluns a dijous, els consultoris locals de Flaçà i
de Bordils combinen els horaris entre sí per poder oferir el servei d’atenció urgent de 8 a 20 h a tots
els usuaris de la seva àrea. Aquests dos consultoris locals tenen els horaris invertits aquests quatre
dies de la setmana: quan un centre visita al matí, l’altre visita a la tarda.
Si necessiteu atenció urgent i no us podeu esperar a l’horari d’atenció del vostre metge:
a) Si és dins l’horari de visita del consultori de Bordils: podeu telefonar al consultori de
Bordils o anar-hi personalment (recomanem telefonar, ja que els professionals estan realitzant
l’atenció habitual programada).
b) Si és fora de l’horari habitual de Bordils (dilluns tarda, dimarts matí, dimecres tarda o dijous
matí): podeu telefonar al consultori de Flaçà o anar-hi personalment (recomanem telefonar, ja
que els professionals estan realitzant l’atenció habitual programada).
c) Si és un divendres de 15 a 20 hores, dissabte, diumenge o festiu, de 8 h a 20 h: podeu
telefonar al CAP Celrà o anar-hi personalment. Hi trobareu l’equip d’atenció continuada.
d) Si necessiteu atenció urgent de les 20 h a les 8 h de l’endemà: podeu telefonar al CAP
Güell o anar-hi personalment.
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RECORDATORI DELS HORARIS DEL CONSULTORI MÈDIC

Consultori de Bordils
Plaça Onze de Setembre, 1
BORDILS
972 49 11 77

Consultori Flaçà
Plaça de l’Estació del Carrilet, 2
FLAÇÀ
972 48 86 38

CAP CELRÀ
Carretera de Juià, 135
CELRÀ
972 49 25 00

CAP GÜELL
Carrer Mossèn Joan Pons, s/n
GIRONA
972 21 07 08

Recordeu, EN CAS D’URGÈNCIA VITAL, TELEFONEU AL 061
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