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Actes resumides dels plens municipals
(Per a informació més detallada podeu consultar el web municipal o bé adreçar-vos a l’Ajuntament)

SESSIÓ EXTRAORDINARIA de 25 de novembre de 2015
1) Per unanimitat de tots els assistents, després del reglamentari sorteig, s’aprova la formació de
les dues meses electorals per a les eleccions a Corts Generals del proper 20 de desembre.
2) S’acorda per unanimitat sol·licitar a la Diputació de Girona la inclusió dins el Pla d’Obres Específic
2016 de l’obra Ampliació d’espais complementaris del Pavelló Blanc i Verd (nous vestidors, nou
gimnàs, espai de fisioterapeuta i espai de caldera) pressupostada en 154.014,69 €, per la qual es
demana a la Diputació una subvenció de 100.000,00 €.
3) S’aprova per unanimitat el projecte tècnic de l’obra Ampliació d’espais complementaris del Pavelló
Blanc i Verd, amb un pressupost de 154.014,69 €, IVA inclòs.
4) A proposta de l’Associació de Municipis per la Independència i, per unanimitat, s’aprova donar
el ple suport i total adhesió a l’acte de sobirania política representat en la Resolució 1/XI de 9 de
novembre de 2015 del Parlament de Catalunya.
SESSIÓ ORDINÀRIA de 3 de desembre de 2015
1) Per unanimitat s’aproven les actes de l’anterior sessió ordinària de 5 de novembre i extraordinària
de 25 de novembre.
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 i es remarca
especialment l’acord de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Girona, pel qual accepta
donar l’assistència tècnica demanada per l’Ajuntament de Bordils per a actuacions dins el programa
BEenerGi per a la promoció i foment de la biomassa forestal a les comarques gironines.
3) S’aprova per unanimitat la proposta d’alienació i venda mitjançant concurs públic de la participació
del 50% propietat de l’Ajuntament de la parcel·la urbana de 541’53 m2, núm. 13 del Polígon
d’Actuació Urbanística 1 (Pla Suardell), cantonada carrer Canyes amb carrer Mercè Rodoreda.
4) S’aprova per unanimitat la proposta de conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal
del Gironès i l’Ajuntament de Bordils per al desenvolupament del programa EMO/204/2015 de treball
i formació per a persones aturades que ja hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi de desocupació.
5) S’aprova per unanimitat prorrogar fins al dia 31 de desembre de 2016 la vigència del conveni
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Bordils per acollir-se al
projecte de tècnics de joventut compartits, projecte inclòs en el Pla comarcal de joventut del Gironès.
6) Per unanimitat s’acorda modificar el contingut del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Celrà i l’Ajuntament de Bordils (aprovat en el ple de 5 de novembre passat) per a la prestació
de les tasques de secretaria a l’Ajuntament de Celrà amb l’adaptació de la clàusula tercera a una
dedicació de 3 hores i quart un matí a la setmana.
7) A proposta de la CUP-PA s’acorda per unanimitat instar el Govern de la Generalitat a no aplicar la
Llei orgànica de millora de la qualitat educativa i, per altra part, s’aprova donar suport a la Iniciativa
Legislativa Popular per tal que el Parlament de Catalunya aprovi una Llei del sistema educatiu de
Catalunya sota els principis de democràcia, laïcitat, gratuïtat, inclusió, no discriminació i de qualitat.
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8) Per unanimitat s’aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Bordils a l’Acord sobre l’exercici de la
sobirania fiscal seguint les premisses de les empreses i municipis adherits a la plataforma Catalunya
Diu Prou, amb l’objectiu de presentar i ingressar els impostos a l’Agència Tributària de Catalunya en
comptes de liquidar-los a l’Agència Tributària espanyola com es feia fins ara.
9) Com a acord d’urgència s’aprova per unanimitat la moció de suport a l’acollida de població
refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània, que insta els diferents governs a establir
les mesures polítiques, jurídiques i de dotació de recursos per tal de pal·liar la greu crisi en matèria
de refugi i d’atenció humanitària que pateixen milers de persones que fugen de la violència i
la persecució generada per la guerra civil a Síria i altres conflictes internacionals. A la vegada,
l’Ajuntament de Bordils se suma a les línies de treball que, en matèria de refugi, el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament va acordar en la reunió de 4 de setembre de 2015 en la qual ja
varen assistir més de vuitanta ajuntaments.
10) En el punt d’informacions la regidora Àssun Balló explica les converses mantingudes amb altres
representants dels ajuntaments de Celrà, Flaçà i Sant Joan de Mollet per tal de tornar a editar de
forma conjunta la revista La Llera del Ter.
Àssun Balló també informa de la reunió celebrada amb representants de l’Escola de Música del
Gironès, a la qual assisteixen 39 nens i nenes de Bordils, per tal de trobar solució al problema
financer per cobrir les despeses, atès que la Generalitat de Catalunya fa anys que no hi aporta res.
La regidora Montse Pou informa de la convocatòria per part del Consell Comarcal del Gironès per
tal de tractar la programació d’obres de teatre dins el programa Escenaris 2016 i la previsió que a
Bordils es representin quatre obres. També esmenta un projecte anomenat Foment de la Lectura,
del qual donarà informació detallada en el proper ple.
El regidor Jordi Barrera informa de la seva assistència a l’Assemblea General Extraordinària del
CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient) en què s’ha elegit la nova junta executiva
i president, que serà el senyor Sergi Mir Miquel, regidor de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
El regidor Lluís Negre detalla les actualitzacions que s’han fet a la pàgina web municipal en temes
de cultura, esports i medi ambient, i també que a través del Facebook s’anirà informant d’actes ja
realitzats i altres temes d’interès general.
11) En el punt de precs i preguntes no hi ha cap intervenció.
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA de 21 de desembre de 2015
1) Per unanimitat s’aprova la modificació de crèdit núm. 4 al pressupost general de 2015, que
consisteix en petits suplements a diverses partides que havien resultat insuficients. La suma total
dels suplements de crèdit és de 13.600,00 €, provinents del superàvit de l’exercici pressupostari
de 2014.
2) Es presenta el pressupost general per a l’exercici 2016, per un import total tant d’ingressos com
de despeses d’1.118.825,00 €, que és aprovat per unanimitat després que, a petició del grup de la
CUP-PA, l’equip de govern acceptés el compliment d’algunes condicions:
a/ Referent a la partida pressupostària destinada a lloguer de càmeres de filmació que es preveuen
posar en alguns dels punts de recollida de residus més conflictius, els regidors Xavier Jou i Albert
Serrats Sau pregunten com se’n regularà el funcionament, atès que creuen que potser caldria
l’aprovació d’una ordenança municipal, i que, en tot cas, és imprescindible que la seva instal•lació
compleixi tots els requisits legals pel que fa a la protecció del dret a la intimitat, a més de la visible
publicitat anunciant la seva existència.
L’alcalde aclareix que es tracta d’un lloguer de curta durada, de col·locació itinerant, per tal de
detectar amb més precisió i certesa quins veïns o establiments del poble no compleixen i quina
és l’afectació real d’aportació de residus de Celrà des que en aquest municipi es va implantar el
sistema porta a porta.
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b/ Pel que fa a la consulta de la CUP-PA referent a la subvenció a la llar d’Infants Petit Príncep, la
regidora Àssun Balló precisa que la subvenció es dóna als infants empadronats a Bordils i que a
partir d’ara se’n notificarà als pares de l’atorgament.
c/ El regidor Xevi Jou manifesta que després de veure la consignació pressupostària per a la
Festa Major d’aquest any potser caldria plantejar quina Festa Major volem. La regidora Montse Pou
respon que per a l’any 2016 això no serà possible perquè ja està tot molt lligat.
d/ El mateix regidor manifesta que veu que ja s’ha incrementat la consignació a la partida de
solidaritat internacional, tal com el seu grup havia demanat.
3) Per unanimitat s’aprova l’addenda marc al conveni entre l’Escola de Música del Gironès i
l’Ajuntament de Bordils, per a la implantació d’una aula de música, en què el curs 2015 – 2016
l’Ajuntament de Bordils hi aportarà 1.950,00 €.
SESSIÓ ORDINÀRIA de 14 de gener de 2016
1) S’aproven per unanimitat les actes de les sessions anteriors, ordinària de 3 de desembre de 2015
i extraordinària de 21 de desembre 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.
3) Per unanimitat s’aprova l’annex 1 al conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar
Social Gironès-Salt i l’Ajuntament de Bordils per a l’execució dels tallers de memòria al municipi de
Bordils.
4) No hi ha acords d’urgència.
5) En el punt d’informacions la regidora Montse Pou dóna a conèixer la baixa del tècnic de Joventut
Jordi Barrera Riera, que prestava també els serveis a Bordils, ja que ha deixat de treballar al Consell
Comarcal. La regidora diu que mentre no s’hagi celebrat el concurs públic per designar un substitut
es resoldrà la baixa amb una tècnica provisional i que es començarà el curs de teatre.
Montse Pou també informa que s’està tancant la programació teatral Escenaris, la qual es publicarà
ben aviat i en què per a Bordils hi ha previstes una actuació per a nens i nenes i tres per a adults.
Acaba Montse Pou explicant que, a través del conveni del Servei d’Ocupació de Catalunya amb el
Consell Comarcal, ja ha començat a treballar a l’Ajuntament en tasques de neteges d’interiors i per
a un període de 6 mesos la senyora Rahila, sense cost per a l’ajuntament, ja que el programa en
subvenciona el 100%.
6) En el punt de precs i preguntes no hi ha cap intervenció.
SESSIÓ ORDINÀRIA de 4 de febrer de 2016
1) S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior de 14 de gener de 2016.
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 Informes trimestrals elaborats per la tresorera i l’interventor de
l’Ajuntament, relatius al 4rt. trimestre de l’exercici 2015:
a/ Sobre el compliment dels terminis previstos per la Llei per al pagament de les obligacions
reconegudes per l’Ajuntament de Bordils.
b/ Sobre la relació de factures respecte de les quals, 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 se n’hagi justificat l’absència de tramitació.
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3) Per unanimitat s’aproven els padrons de contribuents i llistes cobradores de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica i taxa per al servei de recollida, transport i eliminació de residus
urbans, així com també s’aprova el calendari fiscal.
4) Per unanimitat s’acorda aprovar definitivament el projecte d’obres Ampliació d’espais
complementaris del Pavelló Blanc i Verd, redactat pels tècnics municipals i amb un pressupost
d’execució per contracta de 154.014,69 €, IVA inclòs.
5) Per unanimitat s’aprova el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Bordils i el Consell
Comarcal del Gironès per al desenvolupament del programa Treball i Formació, ordre EMO/244/2015,
per a persones del Gironès aturades i beneficiàries de la renda mínima de reinserció, que podran
ser contractades temporalment per les administracions locals amb finalitat de donar suport als
equips de brigades municipals.
6) No hi ha acords d’urgència.
7) La regidora Montse Pou informa de la reunió que el dia 30 de gener va tenir amb les entitats, en
què cadascuna va manifestar quines activitats tenia previstes per així poder programar i evitar els
inconvenients que comporta la coincidència de celebracions.
8) En el punt de precs i preguntes no hi ha cap intervenció.
SESSIÓ ORDINÀRIA de 3 de març de 2016
1) S’aprova per unanimitat l’acta de l’anterior sessió ordinària de 4 de febrer de 2016.
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, i en
particular s’esmenta la carta del senyor Juan Ramón Pina Membrado, que posa en coneixement
de l’Ajuntament i del poble en general la creació de l’Associació de vela de creuer Petrel, amb seu
a Bordils, dedicada a la formació de navegants d’altura i oceànica, i que ofereix també cursos i
colònies relacionades amb la navegació.
3) S’acorda per unanimitat formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament de Bordils al Pla agrupat de formació
contínua per a l’any 2016 del personal funcionari i laboral de l’administració local, promogut per
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, conjuntament amb les diputacions de Girona,
Tarragona i Lleida, els sindicats CCOO, UGT i CSI-F i els consells comarcals de la demarcació de
Barcelona.
4) S’acorda per unanimitat proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament
del senyor Josep Bosch Vila com a jutge de pau titular, càrrec que exerceix des de 1989, i com a
jutge de pau suplent al senyor Lluís Panella Montal.
5) Després del reglamentari concurs públic per a l’adjudicació del 50% propietat de l’Ajuntament de
la parcel·la núm. 13 del PAU-1 (Pla Suardell) cantonada carrer Canyes amb carrer Mercè Rodoreda,
i verificat el compliment de tots els requisits legals, s’aprova per unanimitat de tots els assistents
adjudicar l’esmentada parcel·la a la Sra. Coral·lí Jou Pi i al senyor Albert Noguer Alonso pel preu
de 49.550,00 €, més 10.406,00 € corresponents al 21% d’IVA.
6) S’acorda per unanimitat sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 29.963,00 € a fons
perdut, d’acord amb les bases reguladores del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016,
les quals tenen per objecte el finançament de despeses culturals, despeses en inversions reals i
despeses en béns i serveis vinculades en prestació de serveis municipals obligatoris.
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7) S’acorda per unanimitat sol·licitar a l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona una
subvenció de 2.424,11 € per a sufragar part de les despeses anuals 2016 en sega de marges de
camins rurals.
8) S’acorda per unanimitat sol·licitar a l’Àrea d’Acció Territorial de la Diputació de Girona, una
subvenció a l’Ajuntament de Bordils destinada a la instal·lació d’una caldera de biomassa per a la
calefacció i aigua calenta a l’Escola Pública de Bordils. Aquesta actuació s’inclouria dins el Pla de
serveis per al foment de l’eficiència energètica i les energies renovables i promoció de la biomassa
forestal a les comarques gironines.
9) En el punt d’acords d’urgència s’acorda per unanimitat sol·licitar a l’Àrea de Medi Ambient de la
Diputació de Girona, dins el programa Del Pla a l’Acció, una subvenció per import de 7.600,00 € per
al finançament parcial del projecte de modificació d’un tram de l’enllumenat públic de la carretera
Palamós per tal de millorar-ne l’eficiència i l’estalvi energètic.
10) En el punt d’informacions la regidora Montse Pou en dóna les següents:
a/ Pel que fa a les subvencions anualitat 2016 a les entitats de Bordils, diu que aviat se’ls lliurarà
una bestreta del 50% i, posteriorment, un cop hagin justificat les despeses com a mínim equivalents
al total de la subvenció anual destinada a les seves activitats, se’ls liquidarà la resta.
b/ Al marge de les habituals transferències anuals destinades a solidaritat internacional, aquest any
s’hi afegeixen una subvenció de 200 € a Metges Sense fronteres i 200 € a Intermón Oxfam.
c/ En el proper ple presentarà el Pla local de joventut, que vol detectar les necessitats existents, i
remetre’l a la Generalitat per tal que hi col·labori tant en l’aspecte econòmic com amb l’aportació
d’un tècnic de joventut.
d/ Posa en coneixement del ple que un grup d’entitats sense ànim de lucre han creat el grup ÈXIT,
amb l’objectiu de donar formació i feina a persones amb deficiències que, acompanyades sempre
d’un tutor/a, ofereixen els seu serveis a les entitats locals; aquesta oferta s’estudiarà per si es pot
adoptar a Bordils.
e/ Informa de l’oferta rebuda del diari El Punt per aprovar un conveni per a una subscripció anual per
import de 1.350,00 €, que inclouria la publicació gratuïta d’edictes, anuncis municipals i publicitat
dels actes i festes d’interès municipal.
En aquest mateix punt el regidor de la CUP Albert Serrats Sau pregunta si a la reunió a la qual es
varen convocar les entitats hi varen venir totes. Montse Pou respon que només en va faltar una.
El regidor Jordi Barrera informa de la seva assistència a l’última assemblea del CILMA, en què
es va aprovar la nova estructura de les comissions de treball, agrupades en dos grans àmbits, el
d’energia i clima i el de sostenibilitat municipal.
El mateix Jordi Barrera explica també que ja hi ha l’acord conjunt entre els municipis de Celrà,
Bordils, Sant Joan de Mollet i Flaçà per tal d’editar la revista La Llera del Ter, amb dues edicions a
l’any.
El regidor Lluís Negre informa de les diverses novetats i projectes d’actuacions per part de la comunitat
de municipis Ter-Gavarres, de la qual formen part i remarquen especialment la contractació d’un
AODL (agent d’ocupació i desenvolupament local, que s’ocuparà del Pla estratègic de les Gavarres
2013-2020.
Segueix el regidor Lluís Negre per informar que s’ha publicat a la Web i al Facebook municipal una
nota emesa per l’Arxiu Històric de Girona en què explica que l’Ajuntament de Bordils ha transferit
recentment a l’Arxiu Històric dos capbreus corresponents a la família dels Senyors del Castell, els
Santdionís. Es tracta de dos llibres enquadernats amb pergamí, de 25 i 55 fulls i amb una cronologia
que va des del 1611 al 1619 en el primer i del 1611 al 1702 en el segon. Aquests dos llibres,
propietat de l’Ajuntament de Bordils, han passat a formar part de la Col·lecció de Manuscrits de
l’Arxiu Històric de Girona i ja es troben a l’abast de les persones interessades en la seva consulta.
La regidora Isabel Medina informa de les converses mantingudes amb Dipsalut per tal de fer la
xerrada sobre el funcionament dels desfibril·ladors.
Isabel Medina explica també que l’Associació de Municipis per la Independència escollirà nou/nova
president/a el proper dia 8 d’abril.
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11) En el punt de precs i preguntes el regidor de la CUP Albert Serrats Sau pregunta sobre les
sorreres infantils de l’Escola. La regidora d’ensenyament, Àssun Balló, informa que es fan anàlisis
periòdiques, que estan subvencionades per Dipsalut, i que en funció dels resultats es renoven les
sorreres si cal. El mateix regidor Albert Serrats pregunta per una extracció d’àrids, sobre la qual
l’alcalde diu que no hi ha cap novetat.
SESSIÓ ORDINÀRIA de 7 d’abril de 2016
1) S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior de 3 de març de 2016.
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 i, en particular, es
dóna compte dels següents escrits:
a/ De l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona, que notifica una subvenció de 70.000,00
€ per a les obres Ampliació d’espais complementaris al Pavelló Blanc i Verd, amb càrrec al programa
específic PUOSC 2016 de la Diputació de Girona.
b/ Del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, que notifica la interposició de recurs ordinari
per part de la societat Agrícola i Forestal del Gironès SL contra l’acord d’aprovació definitiva de
l’Inventari de Camins Agrícoles i Forestals del terme municipal de Bordils.
c/ D’Estadística, que notifica que la xifra de població de Bordils l’1 de gener de 2016 era de 1.678
habitants.
3) La regidora Montse Pou presenta el Pla Local de Joventut a Bordils per al quadrienni 2016-2019,
el qual permetrà demanar subvenció a la Direcció General de Joventut amb destí a projectes per a
joves, així com possibilita que la Generalitat subvencioni via Consell Comarcal del Gironès el cost
d’assistència d’uns professionals que l’ajuntament no podria fer-hi front. Explica la regidora que,
en conjunt, s’hi destinaran més o menys els mateixos recursos que fins ara, i que aquest Pla Local
preveu que per segon any consecutiu es pugui constituir la “brigada jove”, que aquest proper estiu
estarà integrada per una noia i un noi.
El regidor de la CUP Albert Serrats Sau diu que el diagnòstic fet pel Pla Local de Joventut és molt
bo, però demana concretar alguns aspectes i que més endavant caldrà concretar-ne d’altres.
La regidora Montse Pou respon que per saber fins on es pot arribar primer caldrà veure l’abast de
les subvencions assignades.
El regidor Albert Serrats Sau comenta que en el cas de la mainada que queda al marge de la vida
del poble no es diu què hi podem fer, a banda del que ja s’està fent. Montse Pou diu que les mesures
via Pla Local de Joventut són per a joves d’edat compresa entre els 15 i els 29 anys, dels quals un
31% són immigrants i és difícil abordar bé aquest tema. Per altra part, ja es fan actuacions que no
són específicament per a joves per atendre aquesta població, però les subvencions per actuar en
aquest àmbit són molt minses.
Segueix Montse Pou, que resumeix els objectius d’aquest Pla Local en tres eixos fonamentals:
a/ La continuïtat i la millora de les activitats que s’estan desenvolupant des de l’Àrea Local de
Joventut integrada en la Zona Jove de La Llera del Ter.
b/ La consolidació d’un espai de referència amb professionals de Joventut.
c/ La comunicació interdepartamental entre regidories, tècnics i altres recursos humans que
disposen el municipi i les entitats.
Després de detallar-ne altres aspectes importants, el Pla Local de Joventut s’aprova per unanimitat.
4) Per unanimitat s’aprova el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Celrà, Bordils, Sant
Joan de Mollet i Flaçà per tal de tornar a publicar de forma conjunta la revista La Llera del Ter.
5) Per unanimitat s’aprova inicialment el Reglament Orgànic Municipal (ROM) de Bordils, amb
l’objectiu de disposar d’un instrument normatiu per a la regulació del règim organitzatiu i de
funcionament de l’Ajuntament de Bordils, així com també, entre d’altres, articular els drets i deures
de les persones que componen la Corporació municipal.
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6) S’aprova per unanimitat el conveni de col·laboració entre l’Institut Montilivi i l’Ajuntament de
Bordils per a la formació pràctica en centres de treball, conveni que permet que els/les alumnes
de l’institut puguin fer pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores; en aquest cas
en serà beneficiària l’alumna Soumia Azzammouri, que farà pràctiques de caire administratiu a
l’Ajuntament de Bordils.
7) S’aprova per unanimitat la modificació de crèdit núm. 2 al pressupost general del 2016,
modificació que permet complementar algunes partides que havien quedat escasses per la
limitació del pressupost en el moment de la seva aprovació. Així mateix, es creen diverses partides
extraordinàries destinades a satisfer actuacions i despeses necessàries que no s’havien pogut
incloure en el pressupost original. El total de la modificació de crèdit és de 137.580,00 €, dels quals
en provenen 72.629,00 € del superàvit exercici 2015 i 64.951,00 € de romanents de tresoreria.
8) S’aprova per unanimitat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bordils i l’Ajuntament
de Celrà, a partir del qual es regula el subministrament parcial d’aigua potable de Celrà a Bordils,
atesa la necessitat de mescla d’aigües per tal de baixar fins a nivells normatius els paràmetres de
contingut de nitrats que pateixen els pous municipals de Bordils.
9) Per unanimitat s’acorda la cancel·lació i baixa de drets pendents de cobrament per prescripció,
caducitat i altres causes per un import total de 2.305,59 €, reconeguts en exercicis anteriors i
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats.
10) No hi ha acords d’urgència.
11) En el punt d’informacions, la regidora Assun Balló lliura una memòria del casal d’estiu 2015 i
explica les principals característiques que tindrà el d’aquest 2016.
També informa que el proper diumenge 17 d’abril tindrà lloc el Matí Natura, que consistirà en un
anellament d’ocells al paratge Illa d’en Sibina i un esmorzar al Jardí del Rei.
Afegeix que Dipsalut farà una inspecció sanitària a la sorrera de l’Escola i al parc del costat del
cementiri.
La regidora Montse Pou informa de les diverses activitats culturals que s’han estat fent i que es
faran el mes d’abril, que en totes el preu de l’entrada és voluntari.
El regidor Jordi Barrera informa del pacte fet entre l’Ajuntament i la parròquia per a l’arranjament
dels vitralls de l’església, que es pagaran a parts iguals al 50% l’Ajuntament i 50% la parròquia.
El regidor Lluís Negre explica la reunió amb els AODL (agents d’ocupació i desenvolupament local)
i les línies de treball que se segueixen en el camp informatiu de rutes velles i noves entre pobles,
incloent-hi les que enllacin amb Sant Martí Vell i Juià, així com la publicació d’un mapa d’aquestes
rutes en què figurin els paratges d’interès. També esmenta que des de la mateixa AODL es donarà
suport a l’artesania local i a la producció alimentària per part d’empreses locals. Acaba el regidor
informant dels diversos anuncis que s’han publicat a la web i Facebook municipals.
La regidora Isabel Medina informa que la xerrada demostrativa sobre el funcionament dels
desfibril·ladors es farà el proper dia 14 d’abril. Per altra part informa que assistirà a l’assemblea de
l’AMI que tindrà lloc a Cerdanyola del Vallès.
El regidor Albert Serrats Sau fa avinent al ple que la CUP-PA i La Pioixa organitzen pel dia 17 d’abril
una arrossada per donar suport als càrrecs electes perseguits per l’Audiència Nacional.
12) En el punt de precs i preguntes el regidor de la CUP Xevi Jou pregunta per diferents escrits
que figuren en el Registre d’Entrades de l’Ajuntament, que li són aclarits pel secretari. Finalment,
el mateix regidor exposa que caldria trobar una7 alternativa per a les fonts del costat del pavelló
Torrentó.
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT de 20 d’abril de 2016
1) L’alcalde explica la necessitat de convocar aquest ple de caràcter urgent per tal de tractar
el recurs contenciós administratiu 47/2016 que la societat Agrícola i Forestal del Gironès SL ha
presentat contra l’acord plenari de data 5 de novembre de 2015 pel qual s’aprovava definitivament
l’Inventari de Camins Agrícoles i Forestals del terme municipal de Bordils, recurs que ha motivat que
l’Ajuntament hagi revisat la documentació corresponent i que hagi constatat que per error s’havia
inclòs dins l’inventari un camí anomenat Camí d’en Farreras, que no corresponia incloure’l.
2) Per tal d’esmenar l’error i posar fi al procediment recurs contenciós administratiu esmentat,
es proposa que l’Ajuntament acordi un conveni de transacció consensuat amb entre les parts
interessades, per modificar l’inventari de camins agrícoles i forestals de Bordils de manera que
s’exclogui el Camí d’en Farreras d’aquest inventari; la proposta és aprovada per unanimitat.
SESSIÓ ORDINÀRIA de 12 de maig de 2016
1) Per unanimitat s’aproven les actes de les dues sessions anteriors, ordinària de 7 d’abril i
extraordinària urgent de 20 d’abril.
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 i, en particular
es dóna compte dels següents:
a/ De l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona, que notifica la concessió d’una subvenció
a l’Ajuntament de Bordils per import de 29.963,00 €,
b/ Resolució d’Alcaldia 32/2016, d’adjudicació d’un contracte menor de servei per a manteniment
d’espais de jocs infantils municipals i altres tasques de suport a l’operari municipal, per import de
5.869,28 €, IVA inclòs, i per a un termini de 7 mesos, a la Fundació Privada Drissa.
c/ Del tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que nomena jutge de pau titular i suplent els
senyors Josep Bosch Vila i Lluís Panella Montal respectivament.
d/ De la Comissaria General d’Informació dels Mossos d’Esquadra, que sol·licita documentació
sobre la Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, a requeriment del Jutjat
Central d’Instrucció núm. 2 de l’Audiència Nacional.
e/ Resolució d’Alcaldia 39/2016 d’acceptación de la sol·licitud de l’Ajuntament de Flaçà per tal
d’adscriure de forma temporal en règim d’acumulació de plaça de secretaria intervenció el senyor
Jaume Solà Molinas.
f/ Del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, que dóna per acabat el recurs 47/2016
interposat per Agrícola i Forestal del Gironès S.L. contra l’aprovació de l’Inventari de Camins
Agrícoles i Forestals del terme municipal de Bordils.
3) Després de les explicacions donades per la regidora Montse Pou, per unanimitat s’aprova el
Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Bordils i el Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt per al servei de Mediació intercultural, dins el programa d’acollida del mateix Consorci.
4) S’aprova per unanimitat l’Informe del secretari interventor sobre la rendició de comptes de la
gestió recaptatòria de l’Ajuntament de Bordils corresponent a l’exercici 2015.
5) Referent a la contractació temporal de joves del poble per a tasques de suport als serveis
municipals en jornades de 25 hores setmanals, i un cop escoltada l’exposició que fa la regidora
Montse Pou sobre les experiències positives de l’any passat tant a Bordils com en altres pobles del
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Gironès, per unanimitat s’aproven les bases reguladores que han de regir la contractació laboral
d’un noi i una noia d’entre 17 i 25 anys empadronats en el municipi de Bordils.
6) S’aprova per unanimitat l’expedient de contractació de l’obra “Ampliació d’espais complementaris
del Pavelló Blanc- i-Verd”, i les clàusules administratives que regiran la licitació.
7) S’aprova per unanimitat la Modificació de Crèdits núm. 3 al Pressupost General 2016, per un
import total de 19.401,00 € provinents de superàvit exercici 2015 i de romanents de tresoreria,
destinats a suplementar algunes partides que es preveien deficitàries i d’altres petites actuacions
necessàries no previstes en el Pressupost General.
8) S’aprova per unanimitat la moció Suport als ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional, que
presenta el grup municipal de la CUP-PA per tal de mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Bordils als
requeriments que aquesta Audiència Nacional ha enviat a gairebé tres-cents ajuntaments catalans
per haver aprovat una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya. Així mateix,
el Ple acorda donar total suport a les persones que, a causa dels esmentats requeriments, puguin
ser encausades o citades a declarar davant l’Audiència, i recorda el dret fonamental a la lliure
expressió i, per altra part, declara, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici
eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les institucions que
emanen de la voluntat popular.
9) Es posa a estudi i debat la moció Fem un pas més cap a la Independència, sense por, que
presenta el grup municipal CUP-PA, per tal de manifestar que el Ple d’aquest Ajuntament respon
a la voluntat popular i que, per tant, si aquesta es troba en contradicció a les ordres dictades pels
tribunals espanyols democràticament des legitimats, aquest Ple no respondrà als requeriments
rebuts ni col·laborarà en la persecució de persones que hagin estat democràticament escollides per
exercir les seves obligacions.
L’alcalde pren la paraula per manifestar que s’abstindrà en la votació, ja que el que diu aquesta
moció en realitat ja s’està fent i, per tant, la troba innecessària. Afegeix l’alcalde que la moció diu
també que el Ple no col·laborarà amb els tribunals espanyols quan en realitat, i tal com s’ha vist, els
requeriments van dirigits a l’alcalde i és a l’alcalde a qui fan responsable del lliurament d’informació.
El regidor de la CUP Xevi Jou precisa que l’Audiència Nacional es dirigeix a l’alcalde perquè és el
president del Ple, però que la moció que va provocar el requeriment judicial de l’AN s’havia aprovat
per unanimitat de tots els regidors i regidores. El també regidor de la CUP Joan Antoni Simón opina
que no s’hauria de filar tant prim i pensar en el futur, que el que avui recau sobre l’alcalde demà pot
repercutir a tot el ple.
L’alcalde i la regidora Assun Balló manifesten que, per tal de no haver-hi de votar en contra, se
suavitzi la contundència del llenguatge emprat en l’escrit presentat, detall que és acceptat pels
regidors de la CUP. Sobre aquest aspecte, el regidor Xevi Jou opina que més que una paraula en
concret, del que es tracta és de fer constar la desobediència a aquests requeriments.
Per la seva part, el secretari informa de la il·legalitat de la moció que, en diversos punts, contradiu
allò especificat en els articles 106 i 118 de la Constitució espanyola.
Finalment, després de l’oportú intercanvi d’opinions, la moció s’aprova amb l’abstenció de l’alcalde
i els vots a favor de dos regidors de la CUP i quatre de l’equip de govern.
10) Sobre la Moció per a la reformulació dels serveis funeraris que presenta el grup municipal de la
CUP, amb l’objectiu, per una part, d’exigir un límit i un control dels preus que es podrien qualificar
d’abusius per part de les empreses monopolitzadores del servei i, per altra part, exigir la deguda
transparència en les ofertes econòmiques als ciutadans. L’alcalde exposa que està d’acord en el
fons però que, per poder votar-hi a favor, demana que s’hi incloguin algunes variacions, com per
exemple que s’admeti que un servei públic pot ser igual d’eficient i d’igual cost tant si el presta una
empresa concessionària amb control públic com si és municipalitzat totalment. Tampoc veu bé
l’alcalde que les reivindicacions d’aquesta moció s’hagin de canalitzar a través de l’Ajuntament de
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Girona, que ni ens ha convidat a res ni ens ha demanat res, més aviat sembla que vulguem ajudar
un grup de l’Ajuntament de Girona per anar contra l’equip de govern. L’alcalde creu que tractantse d’un problema força generalitzat, s’hauria de canalitzar a través del Consell Comarcal o la
Diputació de Girona.
El regidor de la CUP Xevi Jou diu que això no és pas com l’alcalde exposa, sinó que del que es tracta
és que la gent no hagi de pagar les quantitats que actualment ha de pagar pels serveis funeraris.
Un cop donat per acabat el debat i vista la negativa de la CUP a introduir-hi modificacions, es posa
a votació la moció, que és aprovada amb dos vots favorables de la CUP, el vot en contra de l’alcalde
i quatre abstencions de la resta de regidors/res.
11) En el punt d’acords d’urgència s’acorda per unanimitat:
a/ Aprovar el contingut del Conveni entre l’organisme Dipsalut i l’Ajuntament de Bordils per a la
gestió de la xarxa de desfibril·ladors del municipi.
b/ Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bordils i l’Institut de Celrà per a la
realització de pràctiques acadèmiques externes, acord que permetrà que l’alumne Adrià Fornés
Frigola de l’Institut de Celrà faci pràctiques a l’Ajuntament de Bordils.
12) En el punt d’informacions sobresurten les següents:
L’alcalde diu al grup de la CUP que es pot portar l’escrit per al proper butlletí municipal, si pot
ser abans del 31 de maig. També anuncia que en el proper ple proposarà la desvinculació de
l’Associació de Municipis per la Independència, així com la baixa de la Federació de Municipis de
Catalunya i, a canvi, la integració a l’Associació Catalana de Municipis.
La regidora Assun Balló informa del següent:
a/ Anunci de l’obertura del període de preinscripció a l’Escola de Música del Gironès.
b/ Explica el desenvolupament del “Matí Natura”, activitat a la qual hi va haver molta assistència,
amb la participació de personal del Consorci del Ter.
c/ Valora que al cros escolar no hi va haver tanta assistència de nenes i nenes com s’esperava a
causa del mal temps.
d/ Informa sobre la reunió celebrada amb els pares i mares sobre el proper casal d’estiu.
La regidora Montse Pou informa dels temes diversos següents:
a/ De l’acord que han establert amb les regidories corresponents dels municipis de Flaçà i de Celrà
pel qual se cediran mútuament les taules i cadires necessàries per a aquells esdeveniments i festes
populars per a les que resulten insuficients les existències disponibles en un sol ajuntament, de
manera que tots tres pobles es podran estalviar els inconvenients i costos del lloguer que pertocaria.
b/ Explica que es convocarà una reunió d’entitats del municipi per al proper 26 de maig en la qual
es tractarà de les activitats previstes per a primavera i estiu.
c/ Que la regidoria de Joventut, a través de la Zona Jove Llera del Ter, per segon any consecutiu,
es realitzarà un camp de treball pensat per a uns 20 joves dels pobles de cadascuna de les bandes
del Ter. Així mateix informa que des de la mateixa Zona Jove Llera del Ter i en el marc del programa
“Em faig gran”, amb els alumnes de 6è de l’Escola de Bordils s’ha fet una visita a l’Institut de Celrà
per a l’organització d’uns jocs cooperatius dirigits a joves de 6è de primària i als seus familiars.
d/ Finalment la regidora anuncia la celebració de la III edició de la Mostra de Teatre Juvenil, que rep
el nom de “La quarta paret”, que se celebrarà a Celrà amb grups dels municipis de la Zona Jove
Llera del Ter i de Celrà.
Per la seva part, el regidor Jordi Barrera explica el desenvolupament de la restauració dels vitralls
de l’Església Parroquial.
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El regidor Lluís Negre informa que de l’adhesió al servei “Canal Ajuntament”, que permetrà editar
notes de premsa i informar de forma gratuïta dels esdeveniments que es celebrin al poble. També
esmenta que els agents d’ocupació i desenvolupament local han presentat el mapa de rutes per a
fer a peu des de Bordils.
El regidor Xevi Jou, en nom del Banc de Memòria Digital, informa que s’està donant un nou impuls
per a la creació de la pàgina web del BMD.
També comenta que va observar que a les activitats de circ i ball que es varen celebrar a Celrà hi
participava un noi de Bordils, en Pau Mercader, i que potser seria oportú que algun dia actués a
Bordils. Les regidores Assun Balló i Montse Pou li diuen que ja ha actuat algun cop a l’Escola i algun
altre a través del Punt de Lectura.
Joan Antoni Simón, en nom de la CUP, diu que l’alcalde va manifestar el greuge que significava el
fet que els grups independents no puguin estar representats al Consell Comarcal. El regidor diu
que el grup municipal de la CUP s’ofereix a representar els interessos de Bordils en allò que se’ls
demani.
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT d’1 de juny de 2016
Punt únic
Sorteig per a la formació de les meses electorals per a les properes eleccions a Corts Generals del
dia 26 de juny de 2016.
Titulars Mesa A
Presidenta: Montserrat Alemany Burch
1r. Vocal: Carlos Casademont Matamala
2n. Vocal: Ma. Montserrat Fuses Comalada
Titulars Mesa B
President: Josep Ma. Oliver Diaz
1r. Vocal: Oriol Massot González
2n. Vocal: Jordi Mercader Aluart
Després d’aprovar per unanimitat el resultat del sorteig, s’acorda que en el supòsit de que la Junta
Electoral de Girona excusi l’assistència d’algun dels integrants escollits, el passarà a substituir el
suplent corresponent designat pel mateix sorteig realitzat en aquest acte públic.

************
Nota addicional a l’anterior acta: Com s’haurà pogut observar des d’un temps cap aquí, a Bordils hi
ha dues meses electorals en comptes de la mesa única que hi havia antigament. Això és degut que
en el municipi ja se superava de forma continuada el nombre d’electors admesos en mesa única,
segons les directrius de la Junta Electoral Central.
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Opinió dels grups municipals CUP-pa bordils
AVANCEM CAP A UN FUTUR DE PERSONES LLIURADES
EN UN PAÍS LLIURE I JUST
De l’activitat institucional dels darrers mesos a l’Ajuntament, des de la CUP Bordils volem destacar
tres aspectes on considerem que s’han fet avenços importants. Anem a pams.
APODERAMENT POPULAR
No és cap secret que des de la CUP considerem imprescindible que per evitar els abusos dels de
sempre (corrupció, lleis per afavorir una minoria enriquida...) cal una societat informada, activa i
amb poder de decisió real més enllà de votar cada quatre anys. I també creiem que el millor lloc per
començar a fer-ho és des de baix, des dels municipis.
Des del desembre, tant l’equip de govern com la CUP, hi hem posat fil a l’agulla. Després d’unes
quantes jornades de treball, vam aconseguir consensuar un Reglament Orgànic de Participació
(ROM) pel qual es regulen els drets i deures tant de la ciutadania com de regidores i regidors.
Aquest ROM es va aprovar al ple de l’abril.
Però ara ve la segona part, la més interessant (al nostre entendre) per a la gent de Bordils: el
Reglament de Participació Ciutadana, que possibilitarà que la població de Bordils pugui participar i
decidir sobre aspectes que els afecten directament (consultes populars, etc). Per això us animem a
entitats, veïns i veïnes a participar en la seva elaboració!
CAP A UN NOU MODEL DE SERVEIS FUNERARIS
La CUP va presentar una moció (aprovada en el ple del mes de maig) que emplaça tant l’Ajuntament
de Girona com el Consell Comarcal del Gironès a treballar conjuntament per plantejar alternatives
al model actual de serveis funeraris per defensar els interessos de la ciutadania de Bordils davant
pràctiques que considerem abusives. Cal acabar amb el monopoli que s’enriqueix a costa de les
morts dels nostres éssers estimats.
SENSE POR: OBEÏM LA GENT, NO ELS SEUS TRIBUNALS
En el ple de maig també es van aprovar dues mocions que va presentar la CUP i que mostren el
compromís del ple de l’Ajuntament de Bordils amb el que la majoria d’aquest poble ha expressat els
darrers anys al carrer i a les urnes.
Així, davant la persecució política contra càrrecs electes independentistes que s’està duent a terme
des de l’aparell judicial de l’estat espanyol, es va aprovar una moció de suport als investigats tot
demanant al conjunt de la societat a fer pinya davant aquesta ofensiva antidemocràtica.
Alhora, es va aprovar també la moció “Fem un pas més cap a la independència, sense por”: les
institucions han d’obeir la voluntat de la gent (expressada el 27S) i la declaració que es va aprovar
al Parlament de Catalunya el 9 de novembre de 2015, malgrat els requeriments i amenaces que
vinguin dels òrgans de l’estat espanyol. Entenem que els ajuntaments han de ser fidels a la gent,
així com ho ha de ser el Parlament i també el Departament d’Interior, i no col·laborar (enviant els
Mossos als ajuntaments) en l’estratègia repressiva i intimidatòria de l’estat espanyol.
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MANTENIMENT I MILLORES
ACTUACIÓ A LA ZONA D’APARCAMENT DE LA PLAÇA 11 DE SETEMBRE
El 5 de febrer va finalitzar la segona fase de l’actuació realitzada a la zona d’aparcament de la
plaça 11 de setembre. Aquesta actuació ha consistit bàsicament en l’ampliació d’una plaça més
per a l’estacionament de persones amb mobilitat reduïda. Tenint en compte la funcionalitat de les
persones que utilitzaran aquesta nova plaça i les usuàries del consultori que hagin d’accedir a una
l’ambulància, s’ha realitzat una rampa per salvar el desnivell amb la plaça de l’Ajuntament.
La zona de càrrega i descàrrega no s’ha vista alterada i, per tal de facilitar la sortida dels vehicles
aparcats en les zones d’estacionament de minusvàlids i de càrrega i descàrrega, s’hi han col·locat
unes jardineres que marquen el pas d’aquests vehicles cap a la sortida del carrer Almeda.
Per tal de millorar la il·luminació de la zona
d’aparcament, s’hi ha instal·lat un focus amb
llum de baix consum. La intenció amb tota
aquesta actuació és reordenar l’aparcament
d’aquesta zona, així com millorar-ne l’accés;
d’aquesta manera, queda modificat l’accés
més proper a l’Ajuntament únicament i
exclusivament per a la sortida de vehicles, i
l’accés situat just davant la Pista Vella continua
essent d’entrada i sortida.
Agraïm la vostra col·laboració a l’hora de respectar la senyalització d’entrada i sortida a la plaça així
com l’estacionament. D’aquesta manera amb el bon ús hi sortim tots guanyant.

MODIFICACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC EN UN TRAM DE LA CTRA. PALAMÓS
Aquesta actuació forma part del programa Del Pla a l’Acció 2015 dirigida als ajuntaments de la
demarcació de Girona signataris del Pacte d’alcaldes. Com ja hem fet en altres actuacions anteriors,
s’ha procedit a fer un canvi de llums de la línia d’enllumenat que penja del quadre d’enllumenat
públic municipal situat al carrer Torrentó.
Amb aquesta actuació aconseguim una millor eficiència energètica que s’obté gràcies a una reducció
de la potència instal·lada, a més de reduir la despesa energètica i el consum de recursos naturals
(evitem l’emissió de C02 i obtenim un important estalvi energètic) i d’adequar l’enllumenat públic al
compliment de la normativa ambiental de protecció del medi nocturn.
El tram de la carretera Palamós disposa d’un total de 55 punts de llum amb làmpades de vapor
de mercuri de 250w de les quals n’hem substituït 34 del costat dret. Aquesta actuació consisteix
bàsicament en la substitució de les 34 làmpades de vapor de mercuri de 250 w per llums de Fundició
Dúctil Benito model Elium de 32 leds Lumileds Luxeons Tx de Philiphs amb 71 w de potència, totes
elles instal·lades sobre la columna de 7 metres existent. Gràcies a aquesta actuació, l’energia
consumida en aquest tram es reduirà en la mateixa proporció que hem reduït la potència instal·lada,
de 250w a 70w, és a dir, un estalvi del 72%.
L’import total de la millora energètica és de 15.077,68 €, dels quals 7.289,29 € són subvencionats
per la Diputació de Girona.
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MILLORES A L’ESGLÉSIA
Intervenció per a la conservació dels vitralls de l’església parroquial
de Bordils
Els vitralls de l’església parroquial de Bordils es poden agrupar en tres grups. El vitrall de l’absis;
el vitrall de la rosassa de la façana; i el conjunt de tres vitralls de la nau. Tots ells, uns més que
altres presenten un avançat estat de deteriorament, amb pèrdues de material i alguns sense la
seva funció de tancament. Aquestes pèrdues no només poden permetre l’entrada de vent i aigua a
l’edifici, sinó que també posen en perill l’estabilitat dels vitralls i suposen un risc per a les persones
que circulen per l’interior de l’edifici.
CONDICIÓ DELS VITRALLS I INTERVENCIÓ RECOMANADA
Les diferents intervencions seguiran els paràmetres de mínima intervenció i reversibilitat establerts
pel Corpus Vitrearum Internacional i el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Les
actuacions les realitzaran Vitralls Can Pinyonaire, que sempre buscaran mantenir al màxim possible
el material original.
FINANÇAMENT PER A LA CONSERVACIÓ DELS VITRALLS
Pel que fa al finançament, la idea era que es pagués
a terços entre la Diputació i el Departament de Cultura
de la Generalitat, la parròquia de Bordils i el Bisbat i
l’Ajuntament de Bordils, com ja s’havia fet en la major
part de les diferents obres de restauració de l’església
parroquial de Bordils de fa uns anys.
Atès que amb la Diputació i el Departament de
Cultura de la Generalitat les característiques de la
intervenció no encaixaven en un dels supòsits, es va
decidir costejar-ho entre l’Ajuntament i la parròquia de
Bordils i fer-ho amb dues anualitats: aquest any 2016
es restaurarà el vitrall de l’absis i el de la rosassa, i
l’any 2017 el conjunt de tres vitralls de la nau principal.
PRESSUPOSTOS DE LA INTERVENCIÓ PER A LA
CONSERVACIÓ DELS VITRALLS
El cost de la intervenció per a la conservació dels
vitralls de l’església de Sant Esteve de Bordils és el
següent:
Anualitat 2016
Intervenció vitrall de l’absis: 1.784,75 €
Intervenció de la rosassa: 4.126,10 €
Anualitat 2017
Intervenció vitralls de la nau: 4.854,95 €
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MILLORES A L’ESGLÉSIA

INTERVENCIÓ DELS VITRALLS ANUALITAT 2016
Aquest mes de maig ja s’ha dut a terme la intervenció del vitrall de l’absis, que es troba darrere
l’altar amb una representació de Sant Esteve, el patró de l’església, firmat pel taller Vitroluz. La
llanceta està dividida en tres plafons per uns perfils metàl·lics en forma de T. El vitrall està protegit
per un vidre texturat de protecció amb ventilació exterior. El plafó superior és el que havia sofert
importants pèrdues de material, concentrades en la part més alta del vitrall, havia perdut diverses
peces o parts de peces i també havia perdut alguns dels perfils de plom que les subjectaven.
Aquest plafó superior de la llanceta es va desmuntar i es va portar al taller, per tal de reemplaçar les
peces perdudes per vidres nous del mateix tipus i color que els originals, enganxar amb resina les
peces de vidre amb risc de despreniment, reemplaçar els perfils de plom perduts per nous perfils
del mateix gruix que els originals i soldar totes les fractures de la xarxa original per tal de reforçarne l’estructura; també calia massillar el plafó manualment per assegurar-ne la impermeabilitat i
reforçar la xarxa de plom, a més d’afegir una vareta metàl·lica de subjecció al centre del plafó per
evitar nous danys.
El proper mes d’agost està previst restaurar el vitrall de la rosassa de la façana, tot i que actualment
no presenta forats importants i es podria considerar la peça de vitrall més estable de l’església;
el vitrall té una gran quantitat de tapaforats de vidre incolor que han modificat quantitativament el
seu aspecte i disseny originals. Les peces originals que han sobreviscut han estat pintades amb
gran delicadesa i podrien haver estat realitzades per la casa Amigó, juntament amb els vitralls
de la nau. Tot i que sembla que els plafons de la rosassa no es troben en perill de despreniment,
és recomanable la intervenció total al vitrall per conservar-ne i recuperar-ne part del seu aspecte
original.
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REQUERIMENT I RESPOSTA A AUDIÈNCIA NACIONAL
Requeriment de l’Audiència Nacional a l’Alcalde de Bordils, pel suport que l’Ajuntament va
donar a la Resolució I/XI del Parlament de Catalunya.
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REQUERIMENT I RESPOSTA A AUDIÈNCIA NACIONAL
Resposta de l’Alcalde de Bordils al Comissari General d’Informació corresponent al
requeriment provinent de l’Audiència Nacional.
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banc de memòria digital
REFUGIATS a CATALUNYA (1937-1938)
En esclatar el conflicte, el cens de la població catalana era de gairebé tres milions. El flux de
refugiats no catalans representà, per tant, un augment de quasi un terç dels efectius demogràfics
del país en trenta mesos. Es tracta d’un fet sense precedents no només a Catalunya, sinó també
a Europa, i que constituí el preludi de la Segona Guerra Mundial i de conflictes posteriors de gran
abast, en els quals la població civil ha patit els efectes de la lluita entre els contendents tant o més
que els mateixos exèrcits.
La primera onada de refugiats provinents dels territoris on havia triomfat l’aixecament militar es
produí immediatament després de l’inici del conflicte. Els primers contingents els formaren fugitius
procedents d’Aragó, Madrid i l’Andalusia oriental. La segona allau, el setembre de 1937, fou el
resultat de l’enfonsament del front nord de la Península, que provocà un flux de refugiats procedents
sobretot d’Astúries, Cantàbria i el País Basc. La tercera i última onada començà el març de 1938,
coincidint amb l’ofensiva de l’Ebre i el setge de Catalunya per part de l’exèrcit franquista. En aquesta
etapa final, el corrent de refugiats assolí les 150.000 persones, procedents majoritàriament de les
comarques de ponent i migdia ocupades per les tropes rebels.
Tant la Generalitat, com els ajuntaments i la societat civil es veieren empesos a un esforç sense
precedents destinat a complir allò que era concebut com un deure de solidaritat envers la causa
de la República. Es creà una xarxa d’assistència humanitària que tingué com a base no solament
l’estructura administrativa i els recursos de la Generalitat, sinó també l’esforç dels municipis i els
diferents instruments i serveis humanitaris que posaren en funcionament tant partits polítics, com
sindicats i organitzacions socials.

BORDILS VA ACOLLIR REFUGIATS EL 1937*
L’Ajuntament de Bordils va ser governat per Esquerra Republicana de Catalunya des de l’inici de la
guerra fins al febrer de 1937 i des del setembre del mateix any fins a la fi del conflicte. Els mesos
que van de febrer fins al setembre de 1937 el consistori va estar en mans de la CNT.
La primera notícia referent a refugiats a Bordils consta en les
actes municipals del 4 de novembre de 1936, quan encara
no havien arribat al poble, s’acorda nomenar una comissió
composta per l’alcalde d’ERC, Pere Estragó, i els consellers de
la CNT, Tomàs Batet i Manel Amador, a fi i efecte de preparar
el poble per a l’arribada de refugiats, en compliment del
comunicat de la Conselleria de Girona. A més, s’acorda donar
100 pessetes a una comissió d’alumnes de les escoles perquè
comprin joguines als nens refugiats de guerra.
El gener de 1937 s’acorda de repartir els refugiats procedents
de Madrid en diferents cases que ho havien sol·licitat i en altres
a les quals se’ls destinaria. També es renova la comissió que
ha de cuidar-se de l’administració i inspecció dels refugiats:
Tomàs Batet deixa el seu lloc al conseller d’ERC Martí Quer.
La primera dada numèrica es troba el 24 de febrer de 1937, quan s’acorda nomenar auxiliar de les
escoles Francesca Fornells Burc, ja que arriben al poble 37 nens procedents de Madrid.
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banc de memòria digital
Una de les mesures econòmiques presa pel consistori el 19 de setembre és repartir a les famílies
amb refugiats al seu càrrec el subsidi de refugiats per part del Consell Municipal.
La segona dada del nombre de refugiats a Bordils es
troba el dia 21 d’octubre de 1937: s’espera l’arribada
imminent de la resta de refugiats que falten per
arribar a la quota que correspon a la població. Si
la població a Bordils era de 1.002 habitants, li
pertocaven 100 refugiats (el 10%). Però, per contra,
al cap de tres dies es fa constar que el nombre de
refugiats al poble és de 33 i s’acorda distribuir-los
en diverses cases. La quota que es paga és de tres
pessetes diàries per refugiat.
A finals de novembre arriben 50 famílies
acompanyades d’un capità d’aviació que realitza els
tràmits per allotjar-los. L’Ajuntament fa les gestions
necessàries i cedeix la casa del Consell Municipal,
la casa de Narcís Gestes i Francesca Camó, la casa
de Vicenç Batlle, la casa que habita Tomàs Ballester,
la casa de Maria Salvà, la casa de Josep Dan, la
casa d’Anna Oliveras, la casa d’Emili Oliver, la casa
de Ferran Mateu, la casa de Dolors Capdeferro, la
casa de Camil Pujol, la casa d’Enrica Vilella i altres
cases que s’han de visitar per veure si reuneixen les
condicions adequades. El nombre assignat anava
de dues a sis famílies, excepte el cas de l’Enrica
Vilella, que fou de deu famílies.
Per tal de controlar les despeses, l’ajuntament acorda el 16 de gener de 1938 no pagar als refugiats
de la Casa Tet i de la Casa Tallada, ja que cobren un sou regular d’una fàbrica. Però aquestes
mesures no són suficients i el març del mateix any es redueix de tres pessetes a dues la paga als
refugiats acollits en règim col·lectiu.
El 2 d’abril del 1938 es retira el subsidi al refugiat Enric Suárez perquè els seus pares guanyen dos
jornals. Davant d’aquestes retallades hi va haver queixes d’algun refugiat, com les de Demetrio
Morales i d’algun altre refugiat el 17 d’abril del 1938. L’Ajuntament proposà dues opcions: acollir-se
com a veïns o cedir el 80% del sou que percebien.
La següent taula en acta del 22 d’abril del 1938 registra les entrades de diners que es cobren de la
Generalitat en concepte d’ajuda als refugiats.
				
							
		
									
Xevi Jou Viola
BMD- (Banc de Memòria Digital)
* Dades extretes de ”Els Refugiats de la Guerra Civil a les comarques gironines…”
(Publicacions de l’Abadia de Montserrat)
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dos capbreus de Bordils del segle XVII
L’Arxiu Històric de Girona ingressa dos capbreus de Bordils
L’Ajuntament de Bordils ha transferit recentment a
l’Arxiu Històric de Girona dos capbreus corresponents
a la família dels senyors del castell, els Santdionís.
Es tracta de dos llibres de format foli, enquadernats
en pergamí, de 25 i 55 fulls i amb una cronologia
que va de 1611 a 1619 en el primer cas, i de 1611
a 1702 en el segon. De fet, el segon és una còpia
autenticada del primer, amb alguna actualització i
incorporació d’època posterior.
Entre 1611 i 1619, els capbreus recullen les
confessions de masos, peces de terra i també
algunes cases situades a la sagrera de Bordils fetes
per una trentena d’emfiteutes al seu senyor directe,
concretament a favor del magnífic Galceran de
Santdionís i el seu fill Manuel, domiciliats aleshores
a la vila de Perpinyà. Les capbrevacions més
modernes, d’entre 1669 i 1702, es fan a favor de la
noble senyora Narcisa de Camprodon i Santdionís,
descendent. Sabem que els Santdionís van ser una
família destacada en la Girona baixmedieval i també
que a la vila de Salt eren propietaris de la torre que
porta el seu nom.
La trentena de capbrevants són gent, en la seva majoria, de la parròquia de Bordils, però també n’hi
ha algun de territoris veïns, com Sant Martí Vell o Cervià de Ter. Cadascuna d’aquestes persones
reconeixen els béns que tenen pel senyor directe, amb la seva situació i els pagaments i prestacions
a què estan obligats. No tots aquests emfiteutes són pagesos, hi ha també gent d’ofici (fuster,
picapedrer, mestre de cases, paraire, teixidor de llana i lli, bracer, etc.) que solen habitar en cases
de la sagrera; és a dir, en l’espai urbanitzat a l’entorn del temple parroquial.
Entre els pagesos, podem destacar la presència de sis dones que apareixen com a senyores útils
i propietàries dels seus respectius masos, i un pagès com decorat amb privilegi militar. Caterina
Amorosa, per exemple, senyora útil i propietària del mas Amorós, reconeix la seva condició de dona
pròpia i sòlida del senyor i l’obligació de pagar-li cada mes d’abril un cens de 3 sous barcelonesos
per raó dels sis mals usos.
Aquests capbreus de Bordils tenen un gran interès des de diferents punts de vista. En primer lloc,
per a l’estudi de les relacions socials que es generen a l’entorn de la terra en aquest territori a
l’inici del segle XVII. Un segon aspecte és la importància que tenen per a l’estudi de la toponímia
local: els noms dels masos, les peces de terra, els recs... o noms que ja havien canviat, com ara
les Pelegrines (antigament les Tretes), les Arenes (abans Ribesaltes), el mas Amorós (antigament
conegut com mas Llobet), així com noms de masos que aleshores estaven ja derruïts, com és el
cas dels masos Alomar (en el veïnat de l’Almet) i Ferrer.
No menys interessant és la informació que ens aporten per a l’estudi urbanístic de l’antiga sagrera.
L’anàlisi de les afrontacions de les cases, les referències als murs, el castell, la plaça, la casa del
benefici de Sant Miquel (que es diu que antigament havia estat l’hospital) poden ajudar a dibuixar
com era el nucli antic de Bordils ara fa quatre-cents anys.
Els dos llibres, propietat de l’Ajuntament de Bordils, han passat a formar part de la col·lecció de
manuscrits de l’Arxiu Històric de Girona i ja es troben a l’abast de les persones interessades en la
seva consulta.
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	aiguabarreig
EN MARXA EL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT
L’Ajuntament de Bordils ja ha activat el nou portal de transparència i govern obert en el web
de l’Ajuntament, d’acord amb l’objectiu de posar a disposició de la ciutadania tota la informació
relacionada amb el consistori i garantir el dret d’accés a la informació de qualsevol persona.
Actualment es troba en fase inicial, atès que s’hi estan afegint els continguts de forma progressiva.
Amb la posada en marxa del portal, es compleix també amb el que marca la Llei 19/2014 de
Transparència, aprovada pel Parlament de Catalunya, sobre informació pública. El ciutadà hi podrà
trobar informació relativa als àmbits institucionals i organitzativa, de gestió econòmica, d’acció de
govern i normativa, sobre contractes, convenis i subvencions i el catàleg de serveis i tràmits. A més,
també engloba el tauler d’anuncis i edictes i el perfil del contractant.
S’hi pot accedir des de la seu electrònica i també mitjançant un enllaç destacat a la pàgina principal
del web municipal.

RESULTAT DE LES ELECCIONS AGRÀRIES-2016
El diumenge 28 de febrer es van celebrar les eleccions agràries 2016. Al municipi de Bordils van
exercir el seu dret a vot 24 persones d’un cens de 38 persones. Això indica una participació del
76,31%.
Els resultats electorals han sigut els següents:
Unió de Pagesos de Catalunya: 10 vots
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya: 7 vots
Associació Agrària Joves Agricultors: 2 vots
Blancs: 5 vots

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL GRUP ÈXIT
El Grup Èxit és una organització empresarial amb l’aliança de tres entitats que desenvolupen la
seva activitat en l’àmbit de l’economia social: Fundació Drissa, Ecosol, i Fundació Ramón Noguera.
El seu objectiu és la millora de la qualitat de vida dels malalts mentals, els discapacitats psíquics i
les persones amb risc d’exclusió social.
Els objectius del conveni són, per una banda, oferir, a través del mateix, serveis de jardineria, pintura,
neteja, manteniment d’espais municipal, mudances i trasllats, eliminació d’etiquetes adhesives,
eliminació de grafits i altres serveis que es determinin. Per altra banda, donar suport a l’ocupació
laboral de les persones que atén el Grup Èxit. Per a les quals es busca la millora de la qualitat de
vida dels malalts mentals, els discapacitats psíquics i les persones amb risc d’exclusió social.
A partir del 3 de maig, cada dimarts vindran a treballar per al nostre municipi. La tasca encomanada
és la de fer serveis de conservació dels bancs i mobiliari dels parcs, neteja viària i pintar algun
immoble municipal que requereixi manteniment.
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	ús del desfibril·lador
Dipsalut en el seu Catàleg de Serveis 2009-2010 inclou el programa de promoció de la salut
Pm05 “Programa Girona, territori cardioprotegit”. El Pm05 preveu la implantació de desfibril·ladors
automàtics fixos arreu de la demarcació de Girona per reduir el temps d’intervenció en cas de mort
sobtada.
Dipsalut i l’Ajuntament de Bordils van signar en data 1/10/2013 el conveni de cessió de la xarxa
de desfibril·ladors del municipi. Es va instal·lar el desfibril·lador fix a la façana de l’Ajuntament de
Bordils.
Dipsalut ha impulsat aquest programa atenent a les següents evidències: Les aturades cardíaques
extrahospitalàries són una de les primeres causes de mortalitat de la població, i afecten igualment
homes i dones. Un 30 % dels afectats per infart agut de miocardi mor abans de ser atès en un
hospital, i en el 85 % dels casos la fibril·lació ventricular és la primera resposta que es dóna. Si
s’efectua la desfibril·lació en el primer minut, es recuperen el 90% de les aturades cardíaques per
fibril·lació ventricular. Passats els deu primers minuts, es redueixen dràsticament les possibilitats
de supervivència.
Els desfibril·ladors externs automàtics cedits
són classificats aparells sanitaris i com a
tals obliguen el fabricant a complir estrictes
normatives nacionals i internacionals que
garanteixen la màxima seguretat tant per a
l’usuari com el pacient que participen en el
seu ús.
Es pot consultar la georeferenciació dels desfibril·ladors fixos a la web del programa, així com a
l’aplicació per a dispositius mòbils DEACAT.
El dijous 14 d’abril, al casal de Bordils, es va
fer una xerrada informativa amb format de
taller pràctic per conèixer el funcionament del
desfibril·lador.
Tothom hi estava convidat. Vam poder provar
com funcionava. Qualsevol persona el pot
utilitzar sempre seguint les instruccions que
dóna l'aparell per veu.

http://www.gironaterritoricardioprotegit.cat/
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servei de mediació conflictes i d’acollida
L’Ajuntament de Bordils i el Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt, amb el suport de l'Associació per la recerca
i l'acció social VINCLE, han ampliat el servei de prevenció
i mediació de conflictes i el Servei d'acollida al municipi de
Bordils. Aquests serveis reben finançament de la Generalitat
de Catalunya.

SERVEI DE PREVENCIÓ I
MEDIACIÓ DE CONFLICTES

SERVEI D'ACOLLIDA

DE QUÈ ES TRACTA?
Es tracta d’un servei de gestió i resolució de
conflictes basat en el diàleg i el respecte, que
ajuda a què les persones i/o col·lectius que
tenen un conflicte o problema arribin a un acord
satisfactori per a tothom.

DE QUÈ ES TRACTA?
En compliment de la Llei 10/2010, del 7 de
maig, d’acollida de les persones immigrades i
les retornades a Catalunya, atén i acompanya
a la persona d'origen estranger en el seu
procés d'acollida a la nostra societat.

QUÈ OFEREIX?
a) Accions de prevenció i sensibilització: xerrades,
tallers i formacions encaminades a la prevenció i
la gestió dels conflictes.
b) Mediacions interpersonals: espais de diàleg on
es facilita que les persones en conflicte arribin a
acords sense necessitat de trencar la relació ni
d’arribar als jutjats.
c) Mediacions comunitàries: accions de vessant
comunitària encaminades a la sensibilització o
a la resolució de conflictes que afecten a alguna
col·lectivitat. Poden ser de caire puntual o
esdevenir projectes d'intervenció comunitària.

QUÈ OFEREIX?
Ofereix la informació i les formacions que
l’esmentada llei contempla, amb la finalitat
d’obtenir un Certificat d’acollida.
Aquest certificat pot ser d’utilitat en els
processos d’estrangeria (arrelament social,
modificació i/o renovació d’autoritzacions de
residència), a més de facilitar la incorporació
a la societat catalana, essent útil a l’hora
de buscar feina o de fer valer la formació i
l’experiència.

QUI HI POT ACCEDIR?
Tota la ciutadania, així com els diferents agents
del municipi.
Aquest servei està inscrit al Registre de Serveis
de Mediació Ciutadana del Centre de Mediació de
Dret Privat de Catalunya.

QUI HI POT ACCEDIR?
Les persones majors de 16 anys,
enpadronades al municipi, estrangeres, les
sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària,
les refugiades, les apàtrides i les retornades.

COM ACCEDIR-HI?
A l’Ajuntament de Bordils, els dimarts de 11 a 12.30 h.
• Trucant al 972 201 962, de dilluns a divendres de 9 h a 15 h.
• Enviant un correu electrònic a inclusio@cbs.cat
• Omplint el formulari que trobareu al final de la pàgina del següent
enllaç: http://www.cbs.cat/2011/05/servei-dacollida.html
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L’ANSIETAT
DE QUÈ ESTEM PARLANT? QUÈ PODEM FER PER DISMINUIR-LA?
L'ansietat o l'angoixa es defineix com una reacció instintiva
d'autoprotecció que es desencadena davant d'una situació de perill
i estimula el nostre organisme a lluitar o fugir. L'ansietat és una
emoció, igual que la felicitat o la tristesa, però, en certs moments,
pot arribar a ser patològica.
Algunes persones s’angoixen perquè presenten una tendència a
reaccionar exageradament davant de les dificultats, n’hi ha d’altres
que s’angoixen després de viure una experiència desagradable.
És normal sentir-se nerviós o tenir preocupacions en el dia a dia. L’ansietat en grau lleu ens ajuda
a adaptar-nos millor a tots aquests factors estressants.
Pot afectar a qualsevol persona, independentment de l’edat i el sexe. Els nens també poden sentirse angoixats. Quan aquestes preocupacions o aquest nerviosisme s’esdevenen cada dia, són
difícils de controlar.
Els que pateixen ansietat elevada poden presentar símptomes físics, com ara mal d’esquena, dolor
abdominal, insomni o mal de cap, entre d’altres...Aleshores pot ser necessari buscar ajuda.

S’ha d’impedir que l’ansietat augmenti, per això la persona
afectada haurà de fer algun canvi en el seu estil de vida
QUÈ PODEU FER PER ALLEUGERAR L’ANSIETAT?
• Intenteu veure la cara positiva del que us envolta. No us enfadeu
per coses que no s’ho valen.
• Eviteu jutjar els altres, encara que siguin diferents; accepteu-los
com són.
• Trobeu un equilibri entre el que us esforceu a fer i les recompenses que us doneu. Trobeu una estona cada dia només per
a vosaltres per pensar, escoltar-vos, repassar l’agenda, respirar
tranquils, relaxar-vos...
• Recupereu algun dels vostres entreteniments preferits.
• Estimeu el vostre cos, doneu-li una vida sana, alimenteu-vos de manera saludable, eviteu el
tabac i l’alcohol i feu exercici regularment segons les vostres possibilitats.
• Si teniu preocupacions, agafeu una llibreta i escriviu. Us ajudarà a ordenar les vostres idees
i a sentir-vos millor.
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• Respecteu les hores de descans. Descanseu abans de sentir-vos exhausts. Apreneu a adonar-vos de quan necessiteu descansar; no forceu el cos fins a no poder més. Aprofiteu les
estones d’espera per descansar, respirar a fons i mirar al vostre voltant amb calma.
• Si voleu alguna cosa, demaneu-la; no espereu que els altres ho endevinin.
• Sentiu-vos a gust amb la vida i somrieu.
• Si teniu problemes, penseu si tenen solució i si els voleu resoldre. Si és així feu el que pugueu i intenteu no amoïnar-vos-hi gaire. Si no els voleu resoldre, accepteu-los.
• A vegades hi ha problemes que no tenen solució, no arreglareu res si us en preocupeu; per
tant la millor manera és acceptar-los i fer el que pugueu per millorar la situació.
• Eviteu preocupar-vos pels problemes dels altres (fills, amics, etc.), deixeu que ells se’n preocupin i així sereu més útil per ajudar-los en el que pugueu.
• Esforceu-vos per fer les coses ben fetes cada dia, això us ajudarà a sentir-vos millor. Somrieu, saludeu els altres, sigueu amable i gaudiu dels bons moments.

En definitiva, preneu-vos la vida amb més serenor;
la vostra salut us ho agrairà.

QUÈ PODEU FER SI NO ACONSEGUIU DISMINUIR LA VOSTRA ANSIETAT?
Parleu amb el vostre metge de família o infermera, que us podrà aconsellar i valorarà si necessiteu ajuda psicològica o medicació.
Existeixen infusions que poden relaxar i que es poden prendre, però a vegades això no és
suficient i cal un tractament mèdic. El tractament farmacològic habitual són els ansiolítics
(benzodiazepines), alguns antidepressius, o tots dos, que també fan disminuir l’ansietat. Malgrat els mites sobre aquests fàrmacs, són segurs i tenen pocs efectes secundaris. Però no
oblideu que no us heu d’automedicar. Aquests tipus de medicació l’ha de prescriure el metge
si ho considera necessari.
Anna M. Cerezo
Infermera D. L. de Bordils
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DEIXAR DE FUMAR
El consum de tabac és la primera causa de pèrdua
de salut i de mortalitat prematura i evitable. És un
dels factors de risc més importants de les principals malalties cardiovasculars i respiratòries cròniques, així com d’un nombre important de càncers.
A més, l’exposició passiva al fum ambiental del tabac incrementa el risc de càncer de pulmó en les
persones no fumadores i d’altres malalties del sistema respiratori, sobretot en els infants.
Els danys causats directament pel tabaquisme afecten principalment les persones fumadores,
una quarta part de les quals morirà durant la seva vida activa i haurà perdut entre vint o vinti-cinc anys de vida. Però el consum de tabac afecta la societat en conjunt.
Els beneficis del fet de deixar de fumar són ben clars; deu anys després de deixar l’hàbit, les
persones exfumadores tenen el mateix risc de contreure malalties que les no fumadores.
En cas de dubte, és convenient consultar un professional de la salut i seguir les seves recomanacions.
CIGARRETES ELECTRÒNIQUES
El mercat de les cigarretes electròniques ha crescut ràpidament. Tot i que es publiciten com
a productes segurs i no hi ha restriccions de venda, no existeixen estudis a llarg termini que
en demostrin la seguretat, i a curt termini poden tenir efectes respiratoris similars als de les
cigarretes convencionals.
SABÍEU QUE ...
Segons l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA), el percentatge de fumadors diaris i ocasionals de cigarretes fetes a mà va augmentar un 20,7% entre el 2006 i el 2014, mentre que el
de consumidors de cigarrets amb filtre va disminuir un 13,6% en el mateix període.
Hi ha algunes falses creences sobre el tabac de cargolar (en diem tabac de liar) que han estat
desmuntades pels científics. Com per exemple:
• És FALS que el tabac de cargolar sigui menys perjudicial que el tabac manufacturat. Tot i que
les cigarretes fetes a mà acostumen a tenir menys quantitat de tabac que les manufacturades, hi ha proves que indiquen que les persones que en fumen consumeixen dosis superiors
de nicotina, quitrans i monòxid de carboni, bé perquè el tabac de cargolar en conté més o bé
perquè es fan pipades més intenses o més freqüents.
• És FALS que el tabac de cargolar és més natural que el tabac manufacturat. S’ha observat
que el tabac per cargolar conté més additius que les cigarretes manufacturades. Els additius
són les substàncies que la indústria tabaquera afegeix al tabac per fer-lo més atractiu.
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• És FALS que amb el tabac de cargolar es fuma menys i se sap el que es fuma. Els consumidors de cigarretes fetes a mà fan pipades més intenses, més perllongades i més freqüents
que els que fumen cigarretes manufacturades. D’altra banda, els fabricants de tabac de cargolar no estan obligats a indicar els continguts de nicotina i quitrans que conté.
• És FALS que deixar de fumar costarà menys esforç si es fuma tabac de cargolar.. Les persones que fumen cigarretes fetes a mà tenen menys intenció de deixar el tabac i fan menys
intents per aconseguir-ho.
• És FALS que el consum de tabac de cargolar és minoritari. Les vendes de tabac de cargolar
han augmentat extraordinàriament, tant a Catalunya (un 35% entre el 2001 i el 2014) com al
conjunt de l’Estat (un 45% en el mateix període).
MÉS INFORMACIÓ
La concentració d’alguns elements tòxics de la pol·lució
de la ciutat és 400 vegades inferior a la concentració de
contaminants que es desprenen del fum del tabac.
No és tan important el nombre de cigarretes que es fumen,
sinó el temps que fa que es fuma. Els beneficis de deixar de fumar només s’obtenen quan el consum de tabac
s’abandona totalment.
Les cigarretes light són igual de perilloses perquè contenen molts dels components nocius
que les cigarretes normals.
Algunes persones fumadores s’engreixen entre dos i tres quilos quan deixen de fumar, però
això és poca cosa a canvi del que guanyen en salut.
Recordeu que en el vostre centre d’atenció primària us podem ajudar a deixar de fumar!
Seguir una dieta equilibrada, evitar els aperitius i les llaminadures, no picar entre hores i fer
exercici regularment ajuda a oblidar-se del tabac d’una forma saludable i a controlar el pes.
Podeu denunciar qualsevol centre o establiment que incompleixi la llei en matèria de tabac

Recordeu que en el vostre centre d’atenció primària
us podem ajudar a deixar de fumar!!
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Diumenge 24 de gener, representació teatral 12 sense pietat a càrrec
de Plus 65, al Casal.

Divendres 29 de gener, representació teatral Ai l’ou l’ou a càrrec
d’Adrià Creus, al Casal.

Divendres 19 de febrer, representació teatral Com nos tornem, Escenaris 2016 al Casal.

Diumenge 28 de febrer, lectura teatralitzada Cosins de Tarzan, a càrrec de Cosines de Tarzan, Escenaris 2016 i Gironès Llegim, al Casal.

Diumenge 10 d’abril, representació teatral Diner negre, a càrrec de
l’olla dels Maiquiets de Vilablareix, al Casal.

Divendres 22 d’abril, IV edició del Poemes del Món, organitzat pel Punt
de Lectura de Bordils.

Divendres 29 d’abril, lectura teatralitzada El tast, a càrrec de Tramoia i produccions culturals i tast de vins a càrrec de La Vinyeta, Escenaris 2016 i
Gironès Llegim, al Casal.
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Diumenge 6 de març, VII calçotada popular, a càrrec de la Penya Blaugrana, al pavelló Torrentó.

Diumenge 6 de març, XXVI petit aplec de sardanes, al pavelló Torrentó.

Divendres 11 de març, presentació literària d’Eloi Vila El viatge de Companys, a càrrec del Punt de Lectura, al Casal.

Diumenge 15 de març, concert de la Coral del Terri, a l’església Sant
Esteve.

Diumenge 3 d’abril, sortida a peu a la ruta dels soldats de Salamina, a
càrrec del Grup Atlètic i Excursionista.

Diumenge 17 d’abril, anellament d’ocells, matí de natura a les ribes del
Ter de Bordils.

Diumenge 1 de maig, XXXVII Marxa Popular, a càrrec del Grup Atlètic i
Excursionista.

Diumenge 25 de maig, reunió d’entitats de Bordils, a l’Ajuntament.
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la flama del canigó
Un any més, el 23 de juny arribarà la Flama del
Canigó portada de mà en mà per veïns de les
nostres contrades des del mateix cim del Canigó (més de 170 km)
Si voleu acompanyar-la, corrent o en bicicleta, escollliu el tram que més il.lusió us
faci. I si la voleu veure arribar, a les 18.15 h
passarà per la palanca i està previst arribi a
les escales de l’Ajuntament a les 18.30 h.
La Flama del Canigó és la festa de l’encesa
dels focs de la Sant Joan, símbol de la nostra
identitat.Una festa arrelada al llarg dels Països
Catalans que té l’element del foc com a símbol
preeminent. S’inicia amb la renovació del foc al
cim del Canigó i culmina amb l’encesa de les
fogueres de nombrosos pobles i ciutats.
www.omnium.cat

EQUIP DE FOC DE LA FLAMA DEL CANIGÓ TER GAVARRES
Qui són?

Engloba persones dels pobles de la Llera del Ter i Les Gavarres (Celrà, Bordils, Juià, Sant Martí Vell,
Flaçà, Sant Joan de Mollet, Madremanya, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, Medinyà). Aquesta
iniciativa es va començar l’any 2011 a Celrà i any rere any ha anat creixent i incorporant nous
pobles.

Què fan?

Un any més, seguint la tradició, el 23 de juny fan arribar la Flama del Canigó portada de mà en
mà per veïns de les nostres contrades des del mateix cim del Canigó. Aquesta aventura pretén fer
arribar aquest símbol de germanor entre tots els pobles.

Recorregut de la Flama?

La nit del 22 de juny, un cop regenerada la Flama en el cim del Canigó, es baixa fins al refugi de
Cortalets. Allà reposa fins a trenc d’alba on, a partir d’aquell instant, un grup de corredors la fa baixar
pel corriol que surt del refugi de Cortalets. Transcorreguts 17 km arriba a Batera, on els espera un
grup de ciclistes, amb BTT i amb bicicleta de carretera, que portaran la Flama, seguint la ruta de
l’exili, fins a Verges, a gairebé 100 km. Aquesta ruta reprodueix el camí que van fer a peu milers de
persones l’any 1939 quan es van exiliar a França, creuant els Pirineus, empesos per l’avanç de les
tropes franquistes.
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A Verges els esperen altre cop un grup de corredores i corredors que aniran passant pels diferents
pobles de les nostres contrades. El primer on deixaran la Flama serà a Flaçà, on també els esperarà un grup de veïns de Sant Jordi Desvalls i de Medinyà que portaran la Flama als respectius
pobles. Continuarà i s’aturarà a cada un dels pobles on serà rebuda amb els honors que es mereix,.
A Sant Joan de Mollet s’aturarà al pavelló d’esports, i a continuació seguirà cap a Bordils ( passatnt
per la Palanca) on s’aturarà a l’Ajuntament i finalment arribarà a Celrà, on l’estarà esperant la comitiva de Juià, Sant Martí Vell i Madremanya. En total la flama haurà viatjat de mà en mà a través
de més de 170 km.
Aquest 2016 la intenció és fer difusió de què és la Flama del Canigó i què representa per a tots nosaltres i així perpetuar una tradició que cerca la unió i germanor de tots els pobles del nostre país.
Animem a tothom a gaudir i participar activament d’aquesta magnifica festa i assolir el repte de
transmetre un símbol d’unió i estima per la terra i la cultura catalana.

Equip de foc de la Flama del Canigó Ter Gavarres.

flamadelcanigotergavarres@gmail.com

FELICITATS
Volem felicitar el Club Handbol Bordils pels resultats d’aquesta temporada esportiva, i especialment:
VOLEIBOL - FEMENÍ
• L’equip cadet i juvenil ha aconseguit l’ascens a primera catalana.
• L’equip sènior femení de voleibol ha aconseguit la permanència i la propera temporada competirà un any més en el grup B de primera nacional.
HANDBOL - MASCULÍ
• L’equip de divisió d’honor masculí d’handbol ha realitzat la seva millor temporada i ha acabat
en una molt meritòria 8a posició.
• L’equip sènior, Bordils B, ha aconseguit pujar a primera nacional en fa fase sector d’ascens
disputada a Alcàsser
• L’equip infantil, blanc, ha disputat la fase sector nacional a Alacant i ha obtengut una 2a posició.
Finalment ha assolit la 10a posició en el campionat d’Espanya.
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nits fresques
2016
BORDILS
dijous
nit

juliol

7
14
21
28

nits 2016
fresques
BORDILS

HAVANERES EN FRESC
LES ANXOVETES

HAVANERES A LA FRESCA
Pista vella /21 h

“ LES ANXOVETES”

MÚSICA A LA FRESCA

AMPA
Escola de
Bordils

Plaça de l’Església, 21 h

PISTA
VELLA
21 H

NIT DE TAPES
Pista vella / 21 h

CAMINADA NOCTURNA
Sortida de la plaça del poble / 21.30 h

agost

NIT DE JOCS FAMILIARS
Pista vella / 20.30 h

TAST DE CERVESA
La Pioixa / 21 h

AMPA
Escola de
Bordils

Girallunes

FESTA PETITA
3 I 6 D’AGOST

PREGÓ DE LA FESTA MAJOR
Davant l’Ajuntament

Penya
Blaugrana
Bordils
VETERANS
DE BORDILS

FESTA MAJOR
DEL 18 AL 22
D’AGOST

Girallunes

Club Cerveser
Can Navarra

Penya
Blaugrana
Bordils

EL GRUP D’HAVANERES EN FEMENÍ

Tota la informació de les activitats, aquí!

www.bordils.cat

VETERANS
DE BORDILS
Club Cerveser
Can Navarra

si plou
no es fa

La "nit de tapes" vol ser un sopar de germanor a la fresca d'una nit
d'estiu per retrobar-nos amb associacions, gent del poble, amics dels
pobles veïns... És un acte senzill on tothom que vulgui podrà demostrar
les seves habilitats culinàries o bé fer-ne un tast.

Nit
de

tapes
Pau Arbat

4
11
18

7

Juliol

Per participar a la "nit de tapes":
• Us podeu inscriure individualment o en grups (entre 2 i màxim 8
persones per grup).
• Cal fer arribar la inscripció abans del dilluns 18 de juliol de 2016 per c/e
a zonajoveter@girones.cat, personalment al local de joves de Bordils o
a les oficines de l'Ajuntament, o per telèfon a l'Ajuntament (972490003).
• No té cost d'inscripció.
• El cost d'elaboració de les tapes (40 unitats-20 €; 100 unitats-45 €;
150 unitats-65 €; 200 unitats-90€) serà subvencionat per l'Ajuntament
de Bordils (caldrà presentar els tiquets dels materials comprats).
Per venir al Sopar de "nit de tapes"
El sopar "nit de tapes", que se celebrarà el dijous 21 de juliol, a la pista
vella de Bordils a les 21 h, tindrà entrada gratuïta. A partir de les 20.30
es vendran tiquets.
Hi haurà taules i cadires i la gent que vulgui sopar de tapes haurà de
comprar tiquets.
Hi haurà servei de bar.
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13è CONCURS DE FOTOGRAFIA FESTA MAJOR - 2016
TEMA: CAMINS I CAMINANTS, A BORDILS
Cal que a la fotografia s’hi identifiqui alguna part o element del
poble de Bordils. Hi poden aparèixer o no persones o animals
caminant, passejant, corrent pels corriols, camins, carrers,
places i carreteres del municipi.
Participació:
La participació és lliure i gratuïta. Cada participant podrà presentar
fins a un màxim de quatre fotografies no manipulades.
Condicions:
Les fotografies es lliuraran en format digital. Les persones
participants hauran de portar la targeta de la càmera o telèfon
abans del divendres 12 d’agost a les oficines de l’Ajuntament de
Bordils o enviar-les a concursfotografiabordils@gmail.com
Premis:
categoria adult 		
1r Premi: 150 euros		
2n Premi: 100 euros		

categoria infantil i juvenil (fins a 16 anys)
1r premi 75 euros
2n premi 50 euros

Jurat:
El jurat estarà format per persones de reconeguda experiència fotogràfica. El veredicte i el
lliurament de premis es farà el durant la Festa Major (18,19,20,21 i 22 d’agost de 2016).
Exposició:
Es farà una ampliació d’una selecció de les millors fotografies i de les premiades. S’exposaran
al Casal del poble durant la Festa Major.
Observacions:
Les fotografies passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Bordils i s’utilitzaran sempre amb
la finalitat de promocionar el concurs o el municipi de Bordils. Les fotografies no premiades
podran ser cedides a l’Ajuntament si el titular ho autoritza.
Una persona no pot ser premiada en més d’un premi.
Les persones que presenten les fotografies són les responsables que no hi hagi drets de tercers
a les fotografies presentades, així com de tota reclamació per dret d’imatge. Presentar-se a
aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases i queda en mans de l’Ajuntament
de Bordils la resolució de qualsevol circumstància no prevista.
Organitza: 					

Col.labora:
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