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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 EXTRAORDINÀRIA DELS PLENS MUNICIPALS de 31 d’agost de 2015
1) Per unanimitat de tots els assistents, després del corresponent sorteig, s’aprova la formació de les
meses electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 27 de setembre.
SESSIÓ ORDINÀRIA de 3 de setembre de 2015
1) Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior ordinària de 2 de juliol de 2015.
2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de les resolucions d’alcaldia, correspondència oficial,
instàncies i disposicions d’interès municipal publicades en els butlletins oficials. En particular es dóna
compte del següents comunicats:
a/ De la Diputació de Girona, que atorga una subvenció de 432 € per a la campanya “Del Pla a l’Acció”
destinada al servei comarcal de comptabilitat energètica.
b/ De la Gerència Territorial del Cadastre, que notifica canvis en la Llei del cadastre immobiliari referents al nou tractament tributari del sòls urbanitzables que encara no compten amb ordenació detallada.
c/ De la Diputació de Girona, que atorga una subvenció de 9.000 € dins el programa “Del Pla a l’Acció”
destinada a canvis de part de l’enllumenat de la carretera de Palamós per a obtenir major eficiència i
menor consum.
d/ De la Diputació de Girona, que atorga una subvenció de 277,57 € dins el programa d’ajuts a esportistes de disciplines individuals que competeixen en categories estatals o superiors, destinats al
ciclista Guillem Cassú Cantin.
e/ De la societat Buildingcenter SAU, referent a la pendent Inscripció registral a favor seu de les finques núm. 36 i núm. 38 del carrer Padró.
f/ De la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que notifica que ha rebut la documentació corresponent
als Comptes Generals de l’exercici 2014 del municipi de Bordils.
g/ De la Delegació d’Economia i Hisenda, que notifica la liquidació definitiva de l’any 2013 en la participació en els Tributs de l’Estat, liquidació que dóna un saldo negatiu a favor de l’Estat de 9.707,05 €
que l’Ajuntament haurà de retornar.
h/ Del secretari interventor de Bordils, que lliura l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis
previstos per la Llei en el pagament de les obligacions reconegudes per l’Ajuntament, i l’informe de la
relació de factures respecte les quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de
l’obligació o s’hagi justificat absència de tramitació.
i/ De la Diputació de Girona, que atorga una subvenció de 3.655,69 € destinada al projecte social “La
Palanca”.
3) A proposta de l’alcalde i per unanimitat, s’aprova una modificació de crèdit pressupostari per import total
de 37.217,43 € destinats a les següents petites inversions: 7.090,00 € a Pavelló Blanc-i-verd, 15.619,00
€ a la reforma de l’enllumenat de la carretera de Palamós, i 14.508,43 € a reconstrucció dels escocells
dels arbres de les voreres del carrer Padró. Els fons que doten les anteriors transferències són: 7.090,00
€ que es retallen de la subvenció anual al Club Handbol Bordils, 9.000,00 € provinents de la subvenció
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de la Diputació del programa “Del Pla a l’Acció”, 12.863,56 € provinents de la subvenció de la Diputació del
Pla Especial Inversions Sostenibles, i 8.263,87 € provinents de superàvit de l’exercici 2014 amb destinació
a inversió financerament sostenible.
4) Per unanimitat s’aprova donar al nom de passatge de Ca l’Elies, al passatge de vianants que comunica la
carretera de Palamós entre els núm. 95 i 97 amb el carrer Séquia. El regidor Xevi Jou diu que els regidors
de la CUP portaran un llistat de noms per si es volen tenir en compte en una pròxima ocasió que s’hagi de
posar nom a un carrer.
5) En el torn de paraules la regidora Assun Balló informa del bon funcionament del casal d’estiu, que
s’allargarà fins al 10 de setembre. Informa que hi haurà un petit benefici que es lliurarà als monitors per compensar la seva assistència a les colònies, on no es pagaven les hores de nit. Afegeix que no s’ha fet servei
de menjador perquè només ho varen demanar tres nens i que es va renunciar al curset de natació per massa
car, tot i que es va anar un dia a la setmana a la piscina de la Tallada.
La regidora Montse Pou diu que encara no té els comptes definitius de la Festa Petita i la Festa Major, però
que li sembla que hauran anat bé en la línia dels darrers anys.
Informa també Montse Pou que a través del Consell Comarcal s’ha demanat al Servei d’Ocupació de Catalunya la subvenció i contractació per treballar sis mesos per a l’Ajuntament de Bordils d’una persona aturada
perceptora de Renda Mínima d’Inserció, d’acord amb els programes i bases que estableix el SOC.
El regidor Lluís Negre explica que des del dia 16 de juliol està en funcionament un nou sistema d’informació
municipal a través d’un compte de Facebook, a més a més de continuar l’activitat de la Web municipal que
s’està preparant per tal d’enllaçar-la amb el Facebook de manera que la publicació de notícies i anuncis
d’interès municipal sigui simultània en els dos canals.
El regidor de la CUP-PA Xevi Jou pregunta a què es deu que la Federación Española de Municipios y Províncias ens convoqui a una reunió. L’alcalde respon que fa dos mandats l’Ajuntament de Bordils es va adherir a
la Federació Catalana de Municipis i que aquesta està integrada a la FEMP espanyola.
El regidor de la CUP Albert Serrats Sau pregunta a l’alcalde si la regidora Isabel Medina (absent en el Ple)
havia anat a l’Assemblea de l’AMI, que li agradaria llegir-ne l’acta. L’alcalde respon que sí que va anar-hi i
que quan es disposi de l’acta ja li faran arribar.

SESSIÓ ORDINÀRIA d’1 d’octubre de 2015
1/ Per unanimitat, després d’introduir-hi una esmena del regidor de la CUP-PA Xevi Jou, s’aprova l’acta de
la sessió anterior, de 3 de setembre.
2/ En el punt de despatx oficial es dóna compte de les resolucions d’alcaldia, correspondència oficial, instàncies i disposicions d’interès municipal publicades en els butlletins oficials, sense rellevància especial en
cap d’elles.
3/ Després que l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Girona hagués examinat el PAES (Pla
d’acció per a l’energia sostenible) que l’Ajuntament de Bordils havia aprovat inicialment en el ple de data
16 d’octubre de 2014, vist que complia la metodologia reglamentària, atès que s’han complimentat tots els
tràmits legals d’Informació pública del mateix i, atès que les esmenes que s’hi ha incorporat no comporten
canvis substancials, per unanimitat s’aprova definitivament el PAES de Bordils.
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4/ Per unanimitat s’acorda designar la regidora Montse Pou Costa, representant de l’Ajuntament de Bordils
a la Junta General del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
5/ En el torn de paraules l’alcalde informa que la Diputació de Girona ha engegat el programa “BEenerGi”,
finançat per la Unió Europea mitjançant el seu programa “Horitzó 2020” amb la finalitat de fomentar les
energies renovables i l’eficiència energètica, promoure el consum de biomassa forestal a les comarques gironines i donant assistència tècnica gratuïta als municipis adherits al Pacte d’Alcaldes. L’alcalde explica que
probablement a principis del 2016 la Diputació de Girona traurà noves línies de subvenció per a actuacions
directament relacionades amb aquest programa, que faran factible projectar i fer un canvi de caldera amb
biomassa a la calefacció de l’Escola Pública de Bordils.
Pren la paraula el regidor de la CUP-PA Xevi Jou que manifesta la necessitat de fer xerrades a l’escola sobre la figura del president Companys, cosa que l’alcalde trasllada a la regidora d’Ensenyament Assun Balló
per tal que ho coordini amb la direcció de l’Escola si aquesta ho veu bé. El mateix regidor Xevi Jou demana
que l’Ajuntament col·labori en la celebració de l’acte que es farà en record i homenatge del president de la
Generalitat Lluís Companys en el 75è aniversari del seu afusellament pel règim franquista.
La regidora Montse Pou explica que els comptes de la Festa Major encara no s’han pogut tancar perquè falta
la factura de la Societat General d’Autors, però que no diferiran gaire dels d’altres anys. Diu la regidora que
pel que fa a participació i satisfacció dels actes el balanç és molt positiu, tot i que per a l’any vinent caldrà
repensar els actes del diumenge ja que l’assistència de públic no compensa la despesa feta.
Segueix Montse Pou per informar que es posa en marxa al municipi el Voluntariat per la Llengua, que consisteix que persones voluntàries parlin en català amb persones d’altres idiomes que ja entenguin el català però
que en vulguin millorar la comprensió i l’expressió oral. Demana que se’n faci difusió.
Montse Pou anuncia també que es farà un curs de cuina al qual podran assistir entre deu i quinze persones,
i s’ensenyarà a cuinar menjars econòmics i saludables.
El regidor Jordi Barrera informa que va assistir a l’Assemblea General del Consorci del Ter, celebrada a
l’Ajuntament de Gurb, que tenia com a punts principals l’aprovació definitiva dels Estatuts, l’aprovació del
pressupost per a l’any 2016, la designació del Consell de Govern per al període 2015-2019 i elecció dels
càrrecs de vicepresident i president, i que va resultar elegit per a aquest últim càrrec Joaquim Roca, alcalde
de Sant Gregori.
Segueix Jordi Barrera per informar que a finals d’octubre es farà una neteja de la façana de l’Església.
El regidor Lluís Negre explica que ja hi ha la possibilitat que quan es pengi una noticia a la Web municipal
aquesta es traslladi simultàniament al Facebook i al Twitter. Informa també que conjuntament amb altres
municipis veïns es planteja tornar a editar la revista “La Llera del Ter”. Per altra part, diu que en l’última reunió
dels municipis que formem part del projecte Ter-Gavarres es va plantejar elaborar un mapa turístic comú als
10 municipis que la formen i que es proposarà que Medinyà entri a formar part d’aquest projecte.
El regidor de la CUP-PA Xevi Jou pregunta per les obres relacionades amb la seguretat en el pavelló Blanc
-i-verd. L’alcalde respon que s’ha canviat i reforçat una porta i s’ha posat una caixa forta. Xevi Jou felicita a
l’equip de govern pel pintat de les parets del baixador de la Renfe a la plaça de l’Estació.
Finalitza l’alcalde informant de la previsió d’habilitar un espai per a minusvàlids a les grades del pavelló
Blanc-i-verd.
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SESSIÓ ORDINÀRIA de 5 de novembre de 2015
1/ S’ aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior, d’1 d’octubre, després de la incorporació de la precisió
feta pel regidor Lluís Negre.
2/ En el punt de despatx oficial es dóna compte de les resolucions d’alcaldia, correspondència oficial, instàncies i disposicions oficials d’interès municipal publicades en els butlletins oficials, entre les quals es remarquen les següents entrades:
a/ De la Conselleria de Governació, que notifica a l’Ajuntament de Bordils l’assignació de 59.489,40 €
com a participació en els ingressos de la Generalitat de Catalunya a través del Fons de Cooperació Local
2015.
b/ Del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que informa que el municipi de Bordils serà
inclòs en la propera resolució de la Direcció General del Cadastre per a l’aplicació del procediment de
regularització cadastral previst per al gener de 2016.
c/ Informes de la tresorera i l’interventor de l’Ajuntament de Bordils relatius al 3r trimestre de l’exercici
2015, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials.
3/ Per unanimitat s’aprova definitivament l’Inventari de camins agrícoles i forestals del terme municipal de
Bordils. Després d’haver examinat totes les al·legacions en contra, els suggeriments i les sol•licituds, s’estima
parcialment el suggeriment presentat per la Comunitat de Regants, així com també s’estimen les sol•licituds
dels senyors Narcís i Pere Ferrer Ros i la de la senyora Immaculada Solsona Feliu. Pel que respecta a les
al·legacions en contra es desestimen les presentades per Josep Planchart Muntada, Pilar Pujol Mundet,
Maria Camps Coll, Lluís Arbat Ferrer, Teresa Ferrer Clavaguera, Immaculada Mir Pozo i Albert Martí Olivet.
4/ Per unanimitat s’informa favorablement sobre la incorporació de la secretaria del Jutjat de Pau de Sant
Martí Vell a l’Agrupació de Secretaries de Jutjat de Pau núm.5 amb seu a Sarrià de Ter.
5/ S’aprova per unanimitat la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2016. L’alcalde explica
que alguna modificació obeeix a l’adaptació del text de l’ordenança a nova legislació o bé al compliment de
sentències que afecten tots els municipis, com és el cas de la que regula la taxa per a l’aprofitament del
domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general. Es
modifiquen unes altres dues ordenances fiscals. Per una banda, l’IBI Urbana, que passa al tipus impositiu
del 0.726 per tal de mantenir per al contribuent la mateixa càrrega impositiva que en els últims tres anys i
que a l’Ajuntament no li disminueixin els ingressos de l’IBI Urbana, malgrat que el Govern Central hagi derogat l’obligació de mantenir la puja del 10% que va decretar com a obligatòria segons RD 20/2011 de 30 de
desembre. Per altra part, l’IBI Rústica s’incrementa en un 5%, increment que aplicat sobre els 21.000 €/any
de recaptació total en tot el terme municipal és una càrrega impositiva relativament petita, sobretot tenint
en compte que tota la recaptació per IBI Rústica resulta insuficient per a cobrir els costos d’arranjaments i
desbrossaments de camins agrícoles i forestals i de torrents i rieres.
El regidor Xevi Jou manifesta que, tot i que el seu grup de la CUP-PA hauria plantejat aquestes ordenances
amb criteris més progressius, ambientals i socialment més justos (tot i ser conscients de l’escàs marge de
maniobra que hi ha en un ajuntament petit com en el de Bordils), en no haver aportat cap alternativa concreta
el seu vot és favorable ja que entenen l’oposició com un exercici responsable de fiscalització i de presentació
d’alternatives i no l’oposició gratuïta sense contrapropostes. Afegeix el regidor Xevi Jou que, per altra banda,
ells entenen i sempre han defensat, i així ho proposen a l’equip de govern, que les ordenances fiscals i els
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pressupostos s’haurien d’abordar de forma global i amb el debat previ obert a la participació de les entitats
i la ciutadania.
6/ Per unanimitat s’aprova el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament
de Bordils per a impulsar la Xarxa de Garantia Juvenil al Gironès, projecte que segons explica la regidora
Montse Pou neix d’una proposta europea per ajudar joves d’edat compresa entre els 16 i els 29 anys.
7/ Per unanimitat s’acorda expressar el suport i la solidaritat de l’Ajuntament de Bordils amb el president de
la Generalitat Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver
posat les urnes al Procés Participatiu del 9 de novembre de 2014 sobre el futur polític de Catalunya, acte pel
qual la Fiscalia de l’Estat els acusa dels delictes de desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de
funcions, prevaricació administrativa i malversació de cabals públics.
8/ Per unanimitat s’acorda sol•licitar als Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Girona la prestació de
l’assistència tècnica necessària per a millora de l’eficiència energètica de l’escola pública de Bordils, fent en
primer terme un estudi de viabilitat per a instal•lació de caldera amb biomassa forestal.
9/ Per unanimitat s’aprova un conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Celrà amb l’objecte que el secretari interventor de l’Ajuntament de Bordils presti serveis puntuals al consistori de Celrà durant els mesos
que la secretària de Celrà estigui de permís per maternitat.
10/ Com a acord d’urgència s’aprova per unanimitat que l’Ajuntament de Bordils s’adhereixi, per un període
que inicialment seria fins al 31 de desembre de 2016, a l’Acord Marc de subministrament de gas natural
destinat a les entitats locals de Catalunya, acord impulsat per l’Associació de Municipis de Catalunya i el
Consorci Català de Desenvolupament Local.
11/ En el torn de paraules la regidora Montse Pou informa que la Diputació de Girona ha anunciat una convocatòria de subvencions per a cultura, que s’aprofitaria per a obres d’Escenaris, sardanes i concerts de
Nadal i primavera.
Informa també Montse Pou que s’ha sol·licitat al Consell Comarcal la inclusió de Bordils en els programes
del SOC per a contractació de dues persones aturades majors de 45 anys i amb prestacions esgotades.
Explica la mateixa regidora que el servei Bus de Nit per a les Fires de Sant Narcís ha funcionat bé, i que hi
ha hagut viatges les quatre nits dels dos caps de setmana que han durat les Fires.
Pren la paraula Jordi Barrera per informar que està previst fer ja ara una neteja del campanar de l’Església.
El regidor Lluís Negre explica els diversos anuncis, informacions i actualitzacions que es publiquen a la Web
municipal i a la xarxa Facebook.
La regidora d’ensenyament Assun Balló informa que, tal i com va avançar Lluís Negre en l’anterior Ple, s’està
analitzant la possibilitat i viabilitat de tornar a publicar la revista La Llera del Ter, per la qual cosa s’ha convidat
a participar-hi als 10 pobles que conformen el projecte Ter-Gavarres.
El regidor Xevi Jou anuncia que en el proper Ple es presentarà una moció en suport a la iniciativa legislativa
popular per a una llei del sistema educatiu de Catalunya.
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Opinió dels grups municipals CUP-pa bordils
ARA SÍ, ÉS L’HORA

En el Ple del 25 de novembre, l’Ajuntament de Bordils (AMI-B + CUP-PA) va aprovar per majoria
absoluta la moció de suport i adhesió a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. El primer
ajuntament que ho va fer fou el de Celrà, i van seguir-lo molts altres ajuntaments de Catalunya. Per
aquest fet, l’alcalde i regidors dels ajuntaments de Celrà, Girona, Sant Cugat del Vallès, Igualada,
la Seu d’Urgell i Vilassar de Dalt han estat denunciats per la Fiscalia de l’Audiència Nacional per
rebel.lió i sedició, entre d’altres coses. La CUP ha donat suport als alcaldes i regidors investigats
i ens hem reafirmat en la desobediència a la justícia espanyola i descartem, si se’ns cita, anar a
declarar davant l’Audiència.

La independència i la desobediència és el nostre full de ruta! Ara és l’hora del poble, s’ha d’iniciar un
moviment ciutadà d’obediència a la declaració de ruptura del Parlament per tal que la independència
s’acabi fent efectiva. Ara no s’hi valen mitges tintes. O som ferms o serem culpables d’inhibir-nos
davant el repte històric en què ens trobem. Que el seny no ens faci ser traïdors. Anirem endavant
digui el que digui el Tribunal Constitucional (TC) espanyol. Desobeir el TC no és res infreqüent;
sobretot per part del govern espanyol. Si no, veiem, com exemple, aquest recull de sentències
d’aquest “tribunal” favorables a la Generalitat de Catalunya, que el govern espanyol ha incomplert.
Després de la sentència del TC contra l’Estatut, la Generalitat ha interposat 34 nous procediments
d’invasió competencial o reclamació de facultats. S’hi afegeixen 75 procediments dels quals el
govern català era part l’any 2010. D’aquests, el TC n’ha resolt 60: 26 amb sentències favorables a la
Generalitat i 11, parcialment favorables. Gairebé una vintena han rebut sentències desfavorables.
Des de fa temps el govern català reclama que es compleixin les sentències dictades pel TC i que,
ara per ara, el “mal” govern espanyol menysté i aquí no passa res. Com podem creure’ns una
institució com aquesta.
Bon vent i barca nova!
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MANTENIMENT I MILLORES
INTERVENCIÓ DE NETEJA VEGETAL DE LA FAÇANA
DE L’ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE
L’església parroquial de Sant Esteve de Bordils és d’estil gòtic tardà, va ser construïda a la segona
meitat del segle XVI.
Fent un repàs de les importants obres de restauració de l’església de Sant Esteve de Bordils, el
dissabte 13 de juliol de 2002 va tenir lloc la inauguració de dites obres, les quals es van executar
en tres fases.
En la primera intervenció (1994–1995) es va restaurar la façana principal, ja que la pedra tenia
molts problemes de degradació a causa de la humitat. Per això, després d’una neteja de la façana
amb pols de sorra a baixa pressió, es va impermeabilitzar per impedir l’absorció de l’aigua. Es va
canviar la cornisa i es van refer els dos pinacles.
En la segona intervenció (1996) es va reparar la coberta de la nau principal. El material escollit va
ser la fusta, igual que ho havia estat anteriorment. Aquest material pesa menys que el formigó i
manté l’estat de càrregues similar a sobre les voltes. La coberta es va fer amb onduline i teula vella
àrab que ja hi havia.
En la tercera fase (2001-2002) es va restaurar el campanar, que és l’element arquitectònic més
valuós del conjunt. Es van reposar els elements trencats i es van consolidar els elements deteriorats
del campanar. Reparar algunes finestres gòtiques trencades i el coronament del campanar amb la
terrassa i barana, que era el lloc que presentava més degradació.
Abans d’aquestes intervencions, el dia 11 de setembre de 1991, es va portar a terme una neteja de
la façana de l’església, i del campanar. Aquesta diada es va organitzar amb un grup de voluntaris,
primer es va esmorzar a la plaça de l’església i es van fer grups de treball, tot seguit es va fer la
neteja de la façana i campanar, a la 1 hissada de la senyera, a les 2 arrossada popular a la plaça
del poble i per acabar sardanes amb la Principal de Rosselló.
Amb el temps havien anant surtin, tant a la
façana de l’església com a les parets exteriors
del campanar, males herbes, petites plantes,
com figueres, lledoners, entre altres, i tot aixó
cada vegada anava a més. l’Ajuntament va
estudiar i va creure necessari portar a terme una
neteja d’aquesta vegetació i que l’edifici tornés a
quedar com nou. Així doncs, l’Ajuntament l’any
2015 va fer l’encàrrec a l’empresa Nou Ambient
per extreure manualment aquestes plantes i la
vegetació i fer el tractament posterior a la zona
d’extracció de les plantes amb líquid herbicida.
Aprofitant la plataforma elevadora i la suspensió
de les línies de vida per realitzar els treballs
verticals, es van netejar les canals de recollida
d’aigua de la coberta de restes acumulades i
també es va col·locar la reixa tipus “galliner”
a quatre obertures, les quals la tenien molt
deteriorada o ja inexistent. El cost total d’aquesta
intervenció, realitzada a finals de novembre de
2015, ha estat de 3.630,00 euros.
24 de novembre de 2015, treballs de neteja de l’església parroquial
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MANTENIMENT I MILLORES
CANVI DE LLUMINÀRIES DEL PAVELLÓ BLANC-I-VERD DE BORDILS
Dins del marc de construcció d’un poble sostenible i energèticament autosuficient, està prevista
l’execució de diverses actuacions per reduir el consum energètic de les diverses instal·lacions
municipals.
La il·luminació artificial del pavelló d’esports Blanc-i-verd, es realitza amb projectors antics amb una
despesa energètica important.
Aprofitant l’ocasió que hi ha diversos projectors malmesos, es va analitzar el canvi de les lluminàries
actuals per d’altres de molt millor rendiment en quant a despesa energètica i millorant notablement
el grau d’il·luminació de la pista poliesportiva.
La lluminària que s’ha col·locat són focus LED Philips “CoreLine Campana” amb una potència de
200 w, que representa la meitat de la potència dels focus existents fins ara. Aquesta disminució
de potència representa un menor consum elèctric i permet un estalvi en la facturació que facilita
l’amortització de la inversió en el canvi de lluminàries.
La proposta de canvi de focus de la pista del pavelló Blanc-i-verd es concreta en la substitució de
26 unitats de focus antics, amb un cost total, inclòs el subministrament i muntatge, de 13.249,37
euros. El desembre s’han modificat tres unitats que estaven sense funcionament, per d’altres de
focus LED que aporten així millor qualitat de llum fresca i més durabilitat dels focus.
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MANTENIMENT I MILLORES
PROJECTE D’AMPLIACIÓ D’ESPAIS COMPLEMENTARIS DEL PAVELLÓ BLANCI-VERD DE BORDILS
Actualment el pavelló municipal Blanc-i-verd, es troba en un estat de conservació correcte, tot i la
seva antiguitat. Hi ha hagut un manteniment regular al llarg dels anys i recentment, l’any 2013, s’hi
varen executar unes reformes per actualitzar la instal·lació a les exigències actuals i adaptar-la a
la normativa vigent.
Bordils té una llarga tradició esportiva i aquest equipament ha esdevingut insuficient donades les
exigències de l’esport actual i, en especial les categories en què competeix actualment el Club
d’Handbol de Bordils i la gran quantitat d’equips base i de formació.
Atesa la necessitat d’ampliar i adaptar les instal·lacions de l’actual pavelló a les exigències de
l’esport actual, l’Ajuntament encarrega l’elaboració del corresponent projecte als Serveis Tècnics
Municipals.
L’encàrrec d’aquest projecte consisteix bàsicament en l’ampliació del pavelló amb un nou gimnàs,
2 vestidors de jugadors, un local per a fisioteràpia, i una nova sala de calderes.
Per a poder dissenyar aquestes obres, s’han tingut en compte les diferents obres efectuades en
els darrers anys, en el mateix pavelló, amb un coneixement de les instal·lacions existents, per
maximitzar d’aquesta forma el serveis bàsics preexistents i les diferents solucions alternatives,
després de consultar la junta directiva del club d’handbol. El resultat de tot plegat ha estat el projecte
aprovat per l’ajuntament en la sessió plenària celebrada del dia 25 de novembre de 2015.
La solució consisteix bàsicament en l’ampliació de la zona de vestidors amb una edificació en
planta baixa de característiques constructives semblants a les existents actualment, per optimitzar
l’espai existent i permetre una entrada de llum natural a la part corresponent al corredor d’accés als
nous vestidors, i conservar la ventilació dels vestidors actuals.
Els accessos es remodelen de forma que les portes es dimensionen per permetre l’accés a persones
amb una minusvalidesa de transport.
Les obres a realitzar consisteixen bàsicament en l’ampliació de la zona de vestidors amb les
característiques següents:
Gimnàs 		
Vestidor 6		
Vestidor 7 		
Local Fisioteràpia
Passadís 		
Sala calderes

56,49 m2
24,52 m2
24,52 m2
14,76 m2
32,23 m2
2,89 m2

Superfície zona ampliada pavelló
Total superfície útil
155,41 m2
Total superfície construïda 172,44 m2
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Les entitats de BORDILS
Que a Bordils, amb 1690 habitants, hi hagi registrades 17 entitats, a part de ser un privilegi per a
un poble petit com el nostre, és un signe inequívoc que es tracta d’un poble viu i que als seus
habitants, els agrada realitzar activitats molt diverses en les seves estones de lleure.
Relació d’entitats i actes més destacats que realitzen durant l’any:
• ANC
• Campanyes de sensibilització
• AMPA CEIP Bordils
• Organització de les festes de l’escola: carnestoltes, festa de
nadal, final de curs; gestió del menjador; bibliopati; acollida
matinal; casalet; auxiliar de conversa
• Associació Esportiva
• Participació a la lliga d’empreses
Veterans de Futbol Bordils
• Associació Girallunes

• Associació Juvenil La Pioxa
• Banc de Memòria Digital de
Bordils
• Club Atlètic Bordils
• Club Handbol Bordils
• Club Cerveser Can Navarra • Comunitat
de
Regants
Séquia Vinyals
• Consell Parroquial
• Germandat de Donadors de
sang
• Jovent de Bordils

• Organització de xerrades, activitats i tallers per a infants,
joves i adults. Xerrades i cursos per fomentar una criança
conscient
• Organització de debats, actes de cultura popular, cinefòrums,
11 de setembre
• Recull i tractament d’informació històrica de Bordils
• Excursions, caminades al llarg de l’any, una bicicletada,
organització de la marxa popular
• Foment de l’esport (escola esportiva); competició d’handbol
i voleibol; Torneig de Nadal, Handbolicat, Sardinada Popular
• Club social cerveser per a l›autoproducció de cervesa
artesana de qualitat
• Manteniment i gestió de la séquia Vinyals, xarxa de regs
mestres i secundaris
• Gestió de l’església; organització de les festes i activitats
parroquials; recollida d’aliments i donatius que es destinen a
entitats que les fan arribar a persones necessitades
• Organització del dia de donació voluntària de sang a Bordils

• Organització de la Festa Major, la Festa Petita, la Castanyada,
la Quina de Nadal i la Cavalcada
• Llar
de
Jubilats
i • Gestió i obertura de la Llar de Jubilats i pensionistes;
organitzar excursions; dinar de germanor; Festa petita i Cap
Pensionistes
d’any
• Penya Blaugrana de Bordils • Calçotada; Petit aplec (primer diumenge de març); Cantada
d’havaneres
• Punt de lectura
• Gestió i obertura del punt de Lectura de Bordils; préstec i
presentació de llibres; sessions de “conta contes” i tallers
• Societat de Caçadors
• Pràctica i regulació de l’esport cinegètic al nostre terme
municipal
Si desitgeu contactar amb alguna d’aquestes entitats, trobareu les seves dades i persona de
contacte al web municipal: http://www.bordils.cat/entitats.html
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	campanya recollida d’aliments
Abans d’arribar el Nadal, com fa anys es fa, es va organitzar una recollida d’aliments a Bordils. a
través de la Parroquia Sant Esteve amb la col.laboració de L’Escola i la Llar de jubilats
Els aliments recollits enguany es detallen a continuació:
LLET 		
217 litres
CALDO 		
1 paquet
ARRÒS
84 quilos
CONSERVES VERDURA 7 pots
PASTES DIVERSES 137 quilos
MELMELADA		
2 pots
LLEGUMS CRUES
166 paquets
SIDRA		
1 ampolla
LLEGUMS CUITS
100 pots
PURÉ DE PATATES
2 paquets
TOMÀQUET
77 pots
CEREALS “KELLONGS”
3 paquets
POLVORONS
1 capsa
CONSERVES PEIX
211 llaunes
FRUITA ALMIBAR 		
6 pots
GALETES 		
87 paquets
XOCOLATA
9 paquets
FARINA
40 quilos
CACAU EN POLS
2 bosses
SUCRE 		
26 quilos
TORRONS 		
5 barres
SAL 			
2 paquests
BOSSES DE BASURES
2 paquets

s’amplia la brigada municipal, durant 6 mesos
Un any més, i per tercer any, l’Ajuntament de Bordils disposa d’una persona més treballant en el
manteniment i millora dels espais públics del municipi, és a dir, fent de suport al brigada municipal
i a l’empresa de jardineria que treballa per a l’Ajuntament. També s’ha atorgat la subvenció per
disposar d’una persona de suport a les tasques de neteja dels equipaments municipals.
L’Ajuntament i l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès han fet les gestions
pertinents per optar a les subvencions que la Generalitat de Catalunya, ofereix a través del Servei
d’Ocupació de Catalunya, amb el suport econòmic del Fons Social Europeu i el Ministerio de Empleo
i Seguridad Social.
S’ha optat a dues convocatòries:
a) ORDRE EMO/204/2015, de 23 de juny, modificada per la Resolució EMO/1648/2015, de 17 de
juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa
Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el
subsidi per desocupació, i s’obre la convocatòria per a l’any 2015. Per a aquesta, es va sol·licitar la
contractació d’una persona amb perfil de peó de manteniment i que fos resident a Bordils.
b) ORDRE EMO/210/2013, de 2 de setembre, l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, per la qual
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació
adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció destinades a
administracions locals. Per a aquesta, es va demanar que fos una persona amb perfil de personal
de neteja d’equipaments municipals.
D’acord amb les llistes i perfils de les persones derivades del SOC que complien les bases de la
convocatòria, es van seleccionar, d’entre les persones candidates per a cada convocatòria Antonio
Escudero i Rahila Jaadar que treballaran per a l’Ajuntament de Bordils durant 6 mesos.
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PROGRAMA COMUNITARI D’ALIMENTS
PROCEDÈNCIA DELS ALIMENTS DEL
PROJECTE REBOST COMUNITARI

El projecte Rebost Comunitari forma part del Programa Comunitari d’Aliments de la Comarca del
Gironès impulsat pel Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
Aquest programa es sosté en tres eixos bàsics que s’interrelacionen entre sí: el Rebost Comunitari,
l’Espai cuina i l’Hort Social i Comunitari. La finalitat del Programa és treballar de manera
transversal el repartiment d’aliments afegint i abordant-lo des de la formació, la responsabilitat
personal, la cooperació, la participació, la cohesió social, les relacions interveïnals, les relacions
intergeneracionals,etc., des d’una vessant educativa i comunitària i sempre en col·laboració dels
ajuntaments.
Principalment, el Rebost Comunitari se centra en abordar la problemàtica que pateixen moltes
famílies del Gironès que no poden adquirir aliments, degut a la seva situació econòmica. Se’ls
ofereixen aliments per a paliar aquesta necessitat bàsica mitjançant l’acompanyament que reben
des dels Serveis Socials municipals i se’ls empodera per tal que puguin sortir -se’n millor.
Aquests aliments, provenen del Programa d’Ajuda Alimentària del Fons d’ajuda Europeu per a
les Persones més Desfavorides (FEAD), el qual té com a objectiu principal promoure la cohesió
social i disminuir la pobresa a la Unió Europea. Una de les accions a dur a terme és donar resposta
a la necessitat bàsica de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat socioeconòmica i
no poden cobrir la necessitat d’alimentar-se.
Dins d’aquest programa es compren aliments mitjançant un procediment de licitació pública. Aquest
organisme aporta el 85% del pressupost del 15% restant, se’n fa càrrec l’Estat espanyol.
Les empreses adjudicatàries han de subministrar els aliments a les Organitzacions Associades de
Distribució (OAD). Dins del nostre territori, hi ha dos OAD’s: Creu Roja i Banc d’Aliments. Pel que
fa al Consorci l’OAD de referència és Creu Roja. Aquests organismes distribueixen els aliments a
les Organitzacions Associades de Repartiment (OAR), les quals hauran lliuren els aliments a les
persones destinatàries. Des del Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt operem com a OAR
en el municipi de Bordils i per tant els fem arribar els aliments.
REPARTIMENT DE LOTS D’ALIMENTS:
Durant l’any es realitzen diverses fases de repartiment d’aliments provinents del FEAD. Durant les
diferents fases de distribució d’aliments, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt com a OAR
recull els aliments sol·licitats al FEAD, havent-los fet arribar el llistat de persones beneficiàries.
Aquest llistat està confeccionat únicament pels serveis socials municipals.
Aquests aliments es recullen amb supervisió tècnica i s’envien al magatzem del Consorci. Llavors, es
planifica el calendari tenint en compte l’elaboració i repartiment de lots entre els diferents municipis
de la Comarca del Gironès, que no disposen de Servei d’Aliments Local.
Pel que fa a l’elaboració de lots, es tenen en compte les característiques específiques de cada
família (monoparental, família nombrosa, número de menors, edats,...) i les especificacions que dels
serveis socials municipals. Després, es distribueixen els lots per municipis i són els professionals de
serveis socials qui els reparteixen.
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PROGRAMA COMUNITARI D’ALIMENTS
El lliurament de lots són accions puntuals que es fan durant l’any, distribuïdes en varies fases de
recaptació i distribució d’aliments. En tot el procés es preserva l’anonimat de les famílies beneficiàries.
El repartiment d’aliments de manera gratuïta provoca que s’entri dins d’una dinàmica de caire
assistencial, on la persona beneficiària acaba convertint-se en un receptor passiu. A través de
l’acompanyament que s’ofereix des dels serveis socials municipals i des d´iniciatives de treball
comunitari (projecte “Espai Cuina”, projecte “Hort social comunitari”,...), es pretén reconvertir
aquest paper i que la persona esdevingui un agent actiu dins del seu procés de millora.
Per tot això, des del projecte Rebost Comunitari s’aposta per un treball en xarxa per incentivar la
participació de les persones beneficiàries en el procés de repartiment d’aliments.
EL PERFIL de la persona beneficiària d’aliments és el següent:
• Dones víctimes de violència masclista.
• Persones grans que viuen soles i reben pensions mínimes.
• Persones discapacitades que viuen soles, perceptores de PNC o altres pensions mínimes.
• Persones que viuen soles sense ingressos o ingressos insuficients.
• Famílies sense cap ingrés econòmic: en atur, estrangers sense situació legal regularitzada, etc.
• Famílies perceptores de la renda mínima d’inserció, RAI o subsidi d’atur.
• Famílies monoparentals perceptores de prestacions d’atur i salaris mínims.
Durant l’any 2015 hi ha establertes tres FASES DE REPARTIMENT:
• Primera fase: juliol-setembre.
• Segona fase: octubre-desembre.
• Tercera fase: febrer-març 2016.
Aquestes fases de repartiment estan vinculades al calendari d’arribada d’aliments del FEAD
DADES REPARTIMENT DELS LOTS D’ALIMENTS A BORDILS:
		
1a FASE D’ALIMENTS 2015:
			
• Beneficiaris adults: 35
			
• Beneficiaris entre 0-2 anys: 2
			
• Beneficiaris entre 2-8 anys: 9
			
• Beneficiaris entre 8-17 anys: 12
			
• Beneficiaris TOTALS: 58
		
2a FASE D’ALIMENTS 2015:
			
• Beneficiaris adults: 37
			
• Beneficiaris entre 0-2 anys: 2
			
• Beneficiaris entre 2-8 anys: 10
			
• Beneficiaris entre 8-17 anys: 16
			
• Beneficiaris TOTALS: 65
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BANC de MEMÒRIA DIGITAL de BORDILS
FINS I TOT, ENS VAN FER CANVIAR LES ADRECES!
Una vegada les tropes feixistes del general Franco van acabar amb la República, elegida
democràticament pel poble, va començar una ferotge repressió vers el vençuts i s’establí un règim
dictatorial que buscava, entre d’altres coses, deixar clar qui havia guanyat la guerra, qui manava,
i volgueren imposar una nova identitat nacional que esborrés qualsevol rastre que recordés la
democràcia, les llibertats perdudes i la catalanitat.
En aquest context, una de les primeres decisions que va imposar l’ajuntament del nou règim
dictatorial fou canviar els noms dels carrers i places, per posar-hi noms que feien referència a
personatges i gestes patriòtiques de l'anomenat Alzamiento Nacional.
En aquests canvis s’observa el sectarisme de la dictadura franquista, que mai va voler la reconciliació.
Només recordava noms, fets i persones del seu propi bàndol, el guanyador de la guerra. La resta
havia d’esborrar-lo de la historia per “imperativo patriótico”.
Sinó, veiem la relació de noms que hi havia a Bordils durant el franquisme fins que un decret del 4
d’abril del 1981, aprovat per l’Ajuntament de Bordils, essent alcalde Albert Serrats Llach, va tornar
a dignificar-los.
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BANC de MEMÒRIA DIGITAL de BORDILS
Com veiem, hi trobem noms de militars colpistes (General…), òbviament el carrer més transitat
del poble com és la carretera de Palamós (Avda. del Generalísimo), estava reservat al dictador;
polítics d’extrema dreta (Calvo Sotelo) o fundadors de partits feixistes (José Antonio fundador de
la Falange). També hi trobem fets com els de l’Alcázar de Toledo (Alcázar) que foren un mite i un
símbol de propaganda política a l’exterior. Així mateix, trobem el nom d’un cos militar carlista format
per catalans fugitius de la zona republicana en plena guerra civil (Tercio de Montserrat), dates
assenyalades, com la de l’entrada de l’exèrcit colpista a Bordils (Calle Siete de febrero). El cop
d’estat del militars feixistes va deixar el govern de la República sense una bona part de les forces
d’ordre públic i el seu lloc el van ocupar els Comitès Antifeixistes, que durant un mesos després
de l’aixecament militar van campar “incontrolats” aplicant la “llei del terror” i aquest barbarisme va
anar dirigit contra els partidaris dels partits de dretes i del clero. Com a homenatge a la gent que
fou executada pels Comitès Antifeixistes, se’ls va batejar com a (Mártires) ”Caídos por Dios y por
España”, això sí, obviant les persones executades per l’altre bàndol, els dels “nacionals”, que molts
anys després de la finalització del conflicte armat van continuar aplicant polítiques repressives i
execucions sumaríssimes. El mossèn d’aleshores fou un dels assassinats per un d’aquells comitès
descontrolats (Mosen P. Plantés). Per acabar, la resta de toponímia fou traduïda al castellà, ja que
la llengua i cultura catalana van ser prohibides per accelerar la seva desaparició, com es fa palès
en la nomenclatura fascista de places (Nacional o Victoria).
A BORDILS HEM FET, el que podríem dir-ne, JUSTÍCIA DEMOCRÀTICA. Ara bé, a més de 40 anys
de la dictadura franquista, encara avui, a l’Estat espanyol segueixen havent-hi milers de topònims
(carrers, avingudes, places, institucions,...), monuments i símbols, fins i tot noms de pobles (Llanos
del Caudillo a Ciudad Real, o Águeda del Caudillo a Salamanca, per posar algun exemple) que fan
referència al dictador. Només a Castilla – La Manxa hi ha 700 carrers amb el nom de José Antonio
Primo de Rivera i 500 dedicats a Francisco Franco; a Madrid hi podem trobar , avui en dia, més
de 160 carrers que porten noms de personatges i fets franquistes. Podríem anar trobant moltes
més referències a llarg de la geografia de les Espanyes. Increïble però cert! Però n’hi ha una que
les deixa endarrere a totes: El Valle de los Caídos. Com carall hi pot tenir cabuda, en un estat
que s’autoanomena “democràtic”, un monument amb el mausoleu del dictador? És com imaginar
que, a Alemanya, existís un mausoleu d’en Hitler. Això és impensable, però en aquest estat molta
gent mira cap a l’altre costat, el costat fosc del temps de “Una Grande y Libre”. No hi ha vergonya
democràtica en aquest país? I els historiadors? I els intel·lectuals espanyols? I els demòcrates? On
són?
Per acabar, dir que la LLEI de MEMÒRIA HISTÒRICA, aprovada pel Parlament espanyol el 2007,
en el seu art.15 diu : “Que es prenguin mesures per la retirada d’escuts, insígnies, plaques, i altres
objectes o mencions commemoratives d’enaltiment personal o col·lectiva, de la revolta militar, la
Guerra Civil i la repressió de la dictadura”. El successius governs del PSOE i del PP se l’han passat
pel forro i només dir que el supervisor especial de l’ONU, Pablo de Greiff, en el seu anàlisi (febrer
2015), per resumir els incompliments de les mesures adaptades pel Govern espanyol vers les greus
violacions dels drets humans comesos durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, va necessitar
20 pàgines.
CONCLUSIÓ FINAL: L’Estat espanyol s’implica molt poc (i la majoria de vegades malament) en la
recerca de la veritat i la justícia sobre aquests fets històrics i per a la reparació de les víctimes del
franquisme.
X. Jou BMD de Bordils
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recull d’activitats fetes

Divendres 11 de setembre, autocars cap a la Meridiana, tram 113,
a càrrec de l’ANC de Bordils

Divendres 11 de setembre, tram 113, alguns dels molts que es van desplaçar a la Manifestació

Diumenge 13 de setembre, Marxa de la Llera del Ter al pas per la plaça

Dissabte 19 de setembre, xerrada-col.loqui sobre eleccions Catalanes
del 27 de setembre

Dissabte 19 de setembre, xerrada-col.loqui sobre eleccions Catalanes
del 27 de setembre

Divendres 25 de setembre, VII edició del cremat i havaneres al Casal del
poble, a càrrec de la Penya Blaugrana

Dimarts 15 d’octubre, acte d’homenatge a Lluís Companys, davant
Ajuntament de Bordils

Diumenge 25 d’octubre, sortida a peu, de Bordils fins a Fires de Girona
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recull d’activitats fetes

Dilluns 16 de novembre, xerrada informativa sobre la garantia juvenil, a
càrrec de Coloma Julià, tècnica impulsora del Gironès

Dimecres 9 de desembre, xerrada de sensibilització sobre estalvi energètic, al Casal del poble

Divendres 18 de desembre, cantem nadales-recorregut pels carrers, a
càrrec d’alumnat de l’Escola

Divendres 18 de desembre, cantem nadales-recorregut pels carrers, a
càrrec d’alumnat de l’Escola

Diumenge 20 de desembre, mercat de segona mà, a la plaça 11 de setembre

Diumenge 20 de desembre, cantada de nadales a càrrec del Yes The
Music, al Casal

Dimarts 5 de gener, cavalcada dels Reis. Tot i la pluja del moment, de
pavelló Torrentó a pavelló Blanc-i-verd

Dimarts 5 de gener, recepció reial al pavelló Torrentó
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properes activitats socioculturals
TEATRE
Diumenge 24 de gener, 17 h, Sense pietat, dotze homes sense pietat,
amb la companyia de teatre amateur "plus 65", Casal del poble
Divendres 29 de gener, 21 h, Ai l'Ou l’ou interpretat per Adrià Creus
Boix, Casal del poble.
Divendres 19 de febrer, 21 h, Com nos tornem amb la companyia
Bubulina Teatre, Casal del poble, Grans Escenaris 2016
Diumenge 28 de febrer, 17.30h, Cosins de Tarzan amb la companyia
Tramoia Produccions culturals, Casal del poble. Amb la presència i
posterior debat de l'autora del llibre Pruden. Grans Escenaris 2016 i en
el marc del programa al Gironès Llegim
Diumenge 6 de març, 12 h, Una aventura a la cuina amb la companyia
La minúscula. Casal del poble. Petits Escenaris 2016.
Divendres 29 d'abril, a les 21 h, El Tast, de Roald Dahl amb la companyia
Tramoia Produccions culturals, Casal del poble. Acompanyat d'un tast
de vins. Grans. Escenaris 2016 i en el marc del programa al Gironès
Llegim

ANEM A TEATRE
Diumenge 21 de febrer, 18 h, El professor Bernhardi, al teatre nacional
de catalunya.

MÚSICA
Diumenge 6 de març, XXVI aplec de la sardanes, al pavelló Torrentó
Diumenge 13 de març, 17 h, concert de la Coral Vall del Terri, a
l'església de Bordils.
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les xarxes socials de l’ajuntament
Web municipal : www.bordils.cat
En el web de l’ajuntament, hi trobareu tota la informació referent al nostre municipi, estructurada
en un menú superior amb els apartats de consulta més habituals: l’actualitat, l’agenda, els telèfons
d’interès i els tràmits amb el consistori.
En el lateral esquerre, es pot accedir a la informació de caràcter més general dintre dels següents
apartats: Ajuntament, butlletí municipal, perfil del contractant, cultura i festes, ensenyament, cursos
i activitats, entitats, esport, joventut, medi ambient, serveis socials i sanitat, turisme, promoció
econòmica i urbanisme. Tots aquest apartats son desplegables, hi podreu consultar i ampliar la
informació de l’àmbit que hàgiu escollit.
Podeu consultar el web a la següent adreça:
També hi ha enllaços directes amb
altres webs: la SEU electrònica,
Facebook de l’Ajuntament de
Bordils, les entitats de Bordils, webs
que faciliten informació estadística
sobre el nostre poble (Xifra,
Idescat), Renfe, Moventits, Consell
Comarcal, Servei d’Ocupació de
Catalunya, etc.
Actualment s’està treballant en un
procés d’actualització i ampliació
d’informació i de continguts.

Facebook
El mes de juliol passat es va posar en funcionament el Facebook de l’Ajuntament de Bordils, per
complementar la informació facilitada al ciutadà, que, fins aquell moment ja es portava a terme per
altres vies: ban, web, butlletí municipal, cartelleres.
L’objectiu principal d’aquesta nova eina de comunicació és: donar a conèixer i promoure activitats,
actes, notícies, avisos, i informacions d’interès que afectin el nostre municipi i els ciutadans de
Bordils.
Podeu accedir al compte de facebook següent:
A títol d’informació,
destaquem
que
en
aquest
últim
trimestre han vist les
publicacions del nostre
facebook
més
de
14.000 visualitzacions.
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RECORDATORI DELS HORARIS DEL CONSULTORI MÈDIC
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.
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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