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Actes resumides dels plens municipals
(Per a informació més detallada podeu consultar el web municipal o adreçar-vos a l’Ajuntament)
SESSIÓ ORDINÀRIA de 2 de juny de 2016
1) S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió del 12 de maig, un cop incorporades unes precisions fetes per
l’alcalde i per Montse Pou.
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 fa esment especial a la
resolució de la Comissió d’Urbanisme de Girona de data 13 d’abril que aprova definitivament el projecte promogut per l’empresa Tractaments i Restauracions Geològiques S.L. per a explotació d’una gravera d’àrids
al paratge Feixes Noves.
3) Es proposa la formació de la Comissió de Coordinació de Govern com a òrgan de caràcter deliberant i no
resolutiu i complementari de l'organització de l’Ajuntament. La proposta és aprovada amb els sis vots favorables del grup AMI-B i dues abstencions del grup CUP-PA que consideren que es tracta d’una forma interna
d’organització de l’equip de govern.
4) Es proposa establir a favor dels membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni parcial el règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències efectives a les sessions dels òrgans municipals
col·legiats de què formin part segons els següents imports: Ple Ordinari = 95 €, Ple Extraordinari = 75 €,
Junta de Govern = 75 €, Comissió de Comptes = 75 €, Comissió de Coordinació Govern = 55 €. La proposta
és aprovada amb els sis vots favorables del grup AMI-B i dues abstencions del grup CUP-PA.
5) L’alcalde proposa que Bordils es doni de baixa de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI),
atès que, tal com ell mateix exposa, en el moment en què es va acordar l’adhesió, es va fer amb el convenciment que l’AMI seria una sòlida plataforma de suport polític, moral i jurídic per als alcaldes/esses i ajuntaments que s’arrisquessin a no seguir directrius, pressions ni intimidacions de cap mena que arribessin de
parts interessades a entorpir la legítima trajectòria cap a la consecució d’una República Catalana, mentre
que, últimament, i a mesura que el procés per a avançar cap a la constitució d’aquesta República Catalana
va agafant embranzida i credibilitat, les indefinicions i els dubtes mostrats des de la presidència de l’AMI pel
que fa als requeriments provinents de l’Audiència Nacional que reben els alcaldes implicats ha provocat,
almenys en el seu cas, una desorientació i, en certa manera, una desconfiança que li fa veure com a innecessària la continuïtat de l’Ajuntament de Bordils dins l’AMI.
El regidor Xevi Jou, en nom de la CUP, fa una proposta alternativa que consistiria a fer arribar a l’AMI el
profund malestar i decepció d’aquest Ple amb el paper fet per l’Associació en els últims mesos, a més
de notificar-li que actualment aquest Ajuntament no se sent representat per l’AMI i, mentrestant, dilatar la
desvinculació un temps, 6 mesos com a màxim, a l’espera que l’AMI esmeni les causes que han motivat el
plantejament de la proposta de l’alcalde.
Després de l’oportú debat, s’aprova la proposta de l’alcalde per sis vots a favor de l’equip de govern i dos
vots en contra dels regidors de la CUP.
6) En aquest punt l’alcalde proposa que l’Ajuntament de Bordils es doni de baixa com a soci de la FMC (Federació de Municipis de Catalunya), entitat municipalista integrada a la FEMP (Federación Española de Municipios y Províncias). L’alcalde n’argumenta com a causa principal el fet mostrat i provat que, en l’actualitat,
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i en relació amb el moment històric que viu Catalunya i el procés de trànsit cap a la consecució d’un estat
propi, la FCM ha optat per la inhibició, probablement per a la seva dependència d’una organització d’àmbit
estatal com és la FEMP.
La proposta de l’alcalde és aprovada per unanimitat.
7) L’alcalde proposa que l’Ajuntament s’integri a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), una
organització municipalista que, igualment com l’anterior FCM, exerceix també com a prestadora de serveis
i assessorament als ajuntaments, amb la diferència principal que l’ACM no està subordinada a cap organització estatal, a més que, contràriament a la FCM, l’ACM s’ha posicionat oficialment a favor del procés cap
a l’estat propi.
El regidor Xevi Jou diu que la CUP s’abstindrà per coherència amb la votació respecte del punt 5 que tractava de l’AMI. Diu que no poden votar a favor d’incorporar-se a una associació de la qual el seu president,
com a representant de l’ACM, ataca constantment la CUP i, sobretot, fa manifestacions en el mateix sentit
que la presidenta de l’AMI.
La proposta és aprovada pels sis vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció dels dos regidors de la CUP.
8 i 9) A proposta del regidor Lluís Negre i per unanimitat, s’aproven els dos punts pràcticament idèntics referents als convenis de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’Ajuntament de Bordils, per a executar
el Pla de treball de l’Agent d’Ocupació i de Desenvolupament Local (AODL), dins el marc del Pla estratègic
Ter-Gavarres 2013/2020, en l’àmbit del desenvolupament econòmic i l’ocupació, concretament en la recuperació de l’activitat primària i el foment de la producció de productes agroalimentaris artesanals i de proximitat. Es nomena el regidor Lluís Negre Pigem perquè es faci càrrec de mantenir l’intercanvi d’informació i la
col·laboració entre l’Ajuntament i l’AODL.
10) En el punt d’acords d’urgència, s’acorda per unanimitat aprovar els padrons de contribuents i les llistes
cobradores corresponents a l’any 2016 sobre IBI Urbana, taxes per conservació clavegueram, conservació
de cementiri i guals d'entrades de vehicles.
11) En el punt d’informacions, el regidor Jordi Barrera explica resumidament que en data 18 de maig, va
assistir a la reunió convocada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) sobre el Pla de gestió de l’aigua, on
es va donar resposta a les propostes presentades en el procés participatiu referent al programa de Mesures
del Pla de gestió del districte de la conca fluvial de Catalunya, període 2016-2021. La reunió, que va tenir
lloc a l’Institut de Recerca de l’Aigua (ICRA), va ser presidida pel director de l’ACA, senyor Jordi Agustí, que
va remarcar que l’objectiu de l’Agència és potenciar i afavorir la conscienciació social vers un ús solidari,
racional i sostenible de l’aigua.
El regidor Lluís Negre informa que, juntament amb la regidora Assun Balló, varen assistir a la reunió de
l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Celrà, que engloba els municipis que formem
part del sector Ter-Gavarres en la qual, entre altres temes, es va escollir l’eslògan “Del riu al massís” per tal
d’acompanyar el logo ja existent. Informen també que es va fer un repàs de l’activitat dels últims mesos i dels
projectes en què s’està treballant, com són el projecte "Conrea’t” que té com a finalitat formar i capacitar les
persones de col·lectius vulnerables per poder desenvolupar tasques d’agricultura ecològica i activitats forestals i el projecte "Escola”, que té per objectiu fer diverses xerrades informatives a les escoles sobre productes
alimentaris elaborats per productors locals.
12) En el torn de precs i preguntes, el regidor de la CUP Xevi Jou pregunta si s’utilitza glifosat en les actuacions fitosanitàries que fa l’Ajuntament de Bordils. L’alcalde respon que, d’aquest assumpte, se n’ha
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parlat amb el subministrador i que el que fa servir l’Ajuntament és poc potent i està homologat i autoritzat
per les autoritats sanitàries. Afegeix l’alcalde que últimament l’Ajuntament cada vegada fa servir menys
productes herbicides, que se’n posen només en els punts on l’herba no es pot segar. Xevi Jou demana que
l’Ajuntament deixi d’usar qualsevol producte que contingui glifosats pel perill que això comporta per a la salut
i que s’hauria d’informar del tipus d’herbicida que s’utilitza en els espais públics de Bordils.
Acaba Xevi Jou dient que caldria fer una pintada als dos pous municipals.
L’alcalde pren la paraula per fer un aclariment a l’acta de la sessió de 12 de maig, en la qual consta que el
regidor de la CUP Joan Antoni Simón s’ofereix per representar els interessos de Bordils davant el Consell
Comarcal, ja que l’alcalde li havia manifestat que li sabia greu que els grups independents que no pertanyen
a cap partit polític no tinguin dret a ser-hi representats.
El que l’alcalde vol aclarir és que aquest tema no s’havia tractat en el ple, sinó en una conversa mantinguda
a part, i que el que va dir concretament era que li sabia greu que cap partit polític ni cap grup parlamentari
s’hagués preocupat d’esmenar l’anomalia democràtica que representa el fet que els grups municipals que
no pertanyen a cap partit polític no tinguin dret a formar part de les institucions supramunicipals. Després
d’aquest aclariment, l’alcalde acaba i agraeix al regidor de la CUP la bona voluntat en l’oferiment.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA de 27 de juny de 2016
1) Adjudicació de l’obra “Ampliació d’espais complementaris al Pavelló Blanc-i-verd de Bordils”, d’acord
amb la convocatòria per contractar mitjançant procediment negociat i el plec de clàusules administratives
particulars que figuren en l’expedient de contractació aprovat en el Ple de 12 de maig i segons l’acord de la
Mesa de Contractació reunida en data 6 de juny. De les quatre empreses invitades, tres havien presentat
oferta: Construccions Enric Melero i Fill SC, Construccions Massot SL, i Espígol Ferrer SL. Un cop comprovada la documentació requerida i l’oferta econòmica, es va declarar com a més avantatjosa l’oferta presentada per l’empresa Espígol Ferrer SL, a la qual, per unanimitat, s’acorda adjudicar l’obra per un import de
104.197,78€, IVA exclòs.
2) Es presenta al Ple la “Moció del Món Local en defensa de l’acollida de persones refugiades”, elaborada
conjuntament per l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament. S’aprova per unanimitat l’acceptació de la moció i de tot el seu
contingut, especialment en allò referent a l'onada d’indignació i rebuig per part de la ciutadania europea a
la vergonyant manca de responsabilitat i de resposta dels estats envers els milers i milers de persones que
fugen dels seus països a causa de la fam i les guerres, moltes d’elles víctimes prematures dels constants
naufragis que converteixen la Mediterrània en una veritable fossa comuna.
Així mateix, s’acorda declarar Bordils municipi compromès amb les persones refugiades.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT de 27 de juny de 2016
1) La urgència de la convocatòria és perquè el Departament de Governació de la Generalitat demana que
els ajuntaments que han sol.licitat finançament dins els eixos 4 i 6 del Feder, que en el cas de Bordils és
per a instal·lació de caldera amb biomassa a l’Escola Pública, acreditin l’estat de la tramitació del projecte
d’obra que han presentat per obtenir la subvenció, projecte que l’Ajuntament no havia pogut aprovar perquè
l’enginyeria que l’havia de lliurar estava pendent de l’informe del Departament d’Ensenyament.
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2) Per unanimitat s’aprova el projecte d’obres “Instal·lació de caldera de biomassa i xarxa de calor al CEIP de
Bordils”, redactat per Energi Projectes i Serveis d’Enginyeria, amb un pressupost de 119.466,58 €, instal·lació
que ha de proporcionar l’energia tèrmica necessària per cobrir les necessitats de calefacció i aigua calenta
sanitària de l’Escola Pública de Bordils.

SESSIÓ ORDINÀRIA de 7 de juliol de 2016
1) Una vegada corregit un error en l’acta de la sessió de l'1 de juny, s’aproven per unanimitat les actes de
les sessions anteriors, l'extraordinària de l'1 de juny, l'ordinària del 2 de juny, l'extraordinària del 27 de juny i
l'extraordinària urgent de 27 de juny.
2) En el punt de despatx oficial, es dóna compte de les resolucions d’alcaldia, correspondència oficial, instàncies i disposicions oficials publicades en els butlletins oficials i, en particular, s’esmenta la notificació de la
Diputació de Girona que informa que l’Ajuntament de Bordils resta en llista d’espera com a beneficiari d’una
subvenció atorgada de 99.315,59 € per a instal·lació de caldera biomassa i xarxa de calor a l’Escola Pública
de Bordils.
3) Per unanimitat s’aprova el contingut del conveni d’encàrrec de gestió de la prestació de serveis mínims de
salut pública en els àmbits de competència municipal entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Bordils, per tal que, sense cap contraprestació econòmica a càrrec de l’Ajuntament,
l’Agència de Salut Pública de Catalunya presti al municipi els serveis d’assessorament, suport tècnic, jurídic
i d’inspecció, tot d’acord amb el Conveni Marc subscrit el 2 de juliol de 2013 entre les associacions de municipis (ACM i FCM) i l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).
4) Per unanimitat s’acorda proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya la fixació com
a festes locals per a l’any 2017 a Bordils els dies 21 d’agost i 30 d’octubre.
5) En el punt d’acords d’urgència, s’aproven per unanimitat els dos assumptes següents.
a/ S’aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bordils i el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya referent al projecte “Atenció a la diversitat, aula empresa” en el marc de les
mesures específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes d’educació secundària obligatòria del municipi,
atès que l’Institut de Celrà ha sol·licitat a l’Ajuntament de Bordils que alumnes que cursen 3r i 4t d’ESO i
que presentin dificultats d’aprenentatge puguin fer pràctiques i estades formatives no laborals al municipi.
b/ L’Ajuntament de Bordils s’adhereix al conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Girona amb què s’estableix el Pla extraordinari d’assistència financera local 2016.
D’acord amb el que es preveu en l’esmentat conveni, l’Ajuntament de Bordils sol·licita a la Diputació de Girona un pagament per import de 21.246,50 € per compte de l’import que la Generalitat de Catalunya hauria
de transferir a l’Ajuntament i, a la vegada, l’Ajuntament de Bordils transmet els drets del seu cobrament a
la Diputació de Girona per a quan la Generalitat pugui fer-lo efectiu.
6) En el punt d’informacions, la regidora Assun Balló dóna explicacions dels arranjaments que s’han fet a la
pista de joc del Pavelló Torrentó, i que en data propera ja es podrà tornar a utilitzar amb normalitat.
La regidora Montse Pou informa sobre les tres persones que varen ser seleccionades per formar part de la
Brigada Jove durant els mesos de juliol i agost. També informa del començament del camp de treball i de les
activitats que duran a terme el jovent i que entre aquestes activitats hi ha programades les tasques de pintar
la caseta dels pous de la plaça de l’Estació i pintar les parets de la Pista Vella.
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El regidor Jordi Barrera fa un resum del contingut i temes tractats en l’Assemblea General Extraordinària del
CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient) que va tenir lloc el passat 30 de juny, en la qual la
presidència va informar de les darreres actuacions dutes a terme (Pacte d’alcaldes, presentació del projecte
ECTAdapt, modificació pressupost 2016 i altres).
Jordi Barrera informa de la represa de l’edició de la revista “La Llera del Ter”, que es presentarà a Celrà el
dissabte 9 de juliol amb l’assistència del filòleg Xavier Cortadellas i representants dels quatre pobles implicats (Celrà, Bordils, Sant Joan de Mollet i Flaçà).
Segueix el regidor per explicar les propostes i l’evolució dels treballs que fa el taller Can Pinyonaire en la
restauració dels vitralls i la rosassa de l’església de Sant Esteve de Bordils.
El regidor Lluís Negre explica que s’ha fet arribar als comerciants de Bordils informació referent a possibles
línies de subvenció convocades pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya.
7) En el punt de precs i preguntes el regidor de la CUP Albert Serrats Sau comenta que la porta de ferro de
La Pioixa està en mal estat, a la qual cosa Montse Pou li respon que a dia d’avui ja està arranjada. Aprofita
Montse Pou per comentar que avui comencen les Nits a la fresca i que s’ha pogut entrar en el Programa.cat,
que és un programa d’ajuts directes a la contractació d’espectacles i concerts.
El regidor de la CUP Xevi Jou pregunta si han demanat permís per penjar propaganda als fanals de la carretera de Palamós. L’alcalde contesta que es permet perquè s’hi anuncien actes culturals. Xevi Jou admet que
és cert que s’hi anuncien actes culturals, però que també hi apareix anunciada la cervesa Damm. L’alcalde
insisteix que es tolera la col·locació quan són per a activitats culturals.
El regidor de la CUP explica que ara es farà un carril bici de Celrà a Girona, i que s’hauria de mirar que pogués arribar fins a Bordils. L’alcalde respon que la part de Bordils, ja fa temps que està feta. Esmenta també
Xevi Jou la conveniència de repintar el gual i netejar els senyals que hi ha en el tram de carretera Vella a
l’extrem de Sant Joan de Mollet. Continua Xevi Jou i pregunta quin protocol té l’Ajuntament per avisar els
veïns que tenen tanques vegetals o plantes que envaeixen la vorera, a la qual cosa l’alcalde li respon que no
hi ha cap protocol establert, que se’ls avisa normalment de paraula.
Per acabar el regidor de la CUP diu que no és cap crítica, ja que és conscient de la manca de recursos, però
que vol fer constar que els carrers no estan en bon estat de neteja. L’alcalde explica que el noi i la noia de la
Brigada jove ja estan netejant carrers des de fa dies i que està clar que una sola persona de manteniment,
com ara, és insuficient per cuidar tot el municipi. Xevi Jou diu que potser caldria fer passar una màquina
netejadora i que s’hauria de tenir especial cura en els punts més transitats.

SESSIÓ ORDINÀRIA de 8 de setembre de 2016
1) Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió ordinària del 7 de juliol.
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, s’esmenten les
següents:
a/ Notificació de la Diputació de Girona de concessió d'una subvenció de 1.112,61 € a l’Ajuntament de Bordils com a ajut a les despeses d’accés a noves tecnologies.
b/ Notificació de la Llar de Jubilats i Pensionistes de Bordils, en què s'adjudica l’acord adoptat en l’Assemblea
General Extraordinària de 17 de juliol de 2016 que ratifica l’acord de la Junta Directiva de 2 de juny de 2016
en virtut del qual s’ofereix a l’Ajuntament de Bordils un suport econòmic de 50.000,00 € per a la realització de les obres d’ampliació de l’actual edifici municipal (Ajuntament, consultori, Llar de Jubilats) per tal
d’ampliar l’espai destinat a l’associació Llar de Jubilats i Pensionistes de Bordils.
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3) Per unanimitat s’acorda l’aprovació definitiva del projecte “Instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa
de calor pel CEIP del municipi de Bordils”, que s’havia aprovat inicialment en sessió extraordinària i urgent
de data 27 de juny.
4) Per unanimitat s’aprova l’expedient de rectificació anual de l’Inventari de Béns, Drets i Obligacions Municipals referits a 31 de desembre de 2015, que queda fixat en un import de 8.106.383,64 €.
5) Per unanimitat s’aprova la modificació de l’article 40.1 de l’Ordenança de policia, bon govern i circulació,
que quedarà amb la següent redacció: “Es prohibeix l’abocament a la via pública d’aigües de rec, aigües brutes i líquids de qualsevol procedència, així com la col·locació a la via pública de qualsevol obstacle o objecte
que pugui destorbar o obstaculitzar la normal circulació de vehicles o vianants, excepte en casos succeïts
accidentalment, o d’estricta necessitat i amb l'autorització municipal prèvia. La infracció del precepte anterior
es sancionarà amb una multa de 300,50 €.
6) Atenent la petició que diversos professionals de la medicina han enviat a l’alcalde, per unanimitat s’adopten
els següents acords:
a/ Demanar al Govern de la Generalitat que, independentment del projecte del nou Hospital Trueta, que
es considera necessari, el Departament de Salut realtizi les accions oportunes per tal de poder garantir el
nivell assistencial adequat de la sanitat a la demarcació de Girona, d’acord amb les necessitats dels seus
ciutadans i de les demandes dels seus professionals.
b/ Demanar al Govern de la Generalitat, en referència al Pla funcional de la UCI pediàtrica i neonatologia
de l’Hospital Josep Trueta, que es realitzi amb la major rapidesa possible, tenint en compte l’opinió de tots
els professionals implicats, les accions que garanteixin una dotació d’infraestructures i de tecnologia que
permetin donar una assistència de qualitat i avantguarda als seus usuaris i permeti treballar als seus professionals en unes condicions adequades pel tipus d’assistència que es presta en l’esmentada unitat.
7) S’aprova per unanimitat que l’Ajuntament de Bordils s’adhereixi a la proposta de l’Ajuntament de Sant
Jordi Desvalls per tal de reclamar a RENFE la implantació d’un veritable servei ferroviari de rodalies a l’àrea
de Girona i que, com a mínim entre Figueres i Caldes de Malavella, les freqüències de pas no siguin superiors a mitja hora, servei que es creu que seria de fàcil adaptació si s’ajustessin els horaris i en aquesta àrea
els trens de mitja distància s’aturessin a totes les estacions. Així mateix, es demana que ADIF es plantegi
la necessitat d’habilitar zones d’aparcament de vehicles a les proximitats de les estacions que concentren
més afluència de viatgers de municipis veïns i que, per la seva part, l’Estat compleixi els compromisos de les
inversions pendents des de fa anys a Catalunya en millores a la xarxa ferroviària, als trens i a les estacions.
També es demana als mateixos organismes que es facin campanyes de foment del transport públic, i es
busqui la complicitat dels municipis per tal de fer-ne la màxima difusió.
8) S’aprova per unanimitat la moció referent a la pobresa energètica, tal com el Consell Comarcal del Gironès la va aprovar, tot d’acord amb el que disposa el preàmbul de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que en el seu
article 6 destaca com a principal mesura que les administracions públiques estableixin els acords o convenis
necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per garantir que
concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o
els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims, atès que les dificultats per a afrontar
el pagament de l’habitatge i la pobresa energètica comporten, fins i tot, la pèrdua de vides humanes.
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9) Per vuit vots a favor i l’abstenció del regidor interessat, s’accepta la dimissió del regidor Xevi Jou del grup
municipal CUP-PA, d’acord amb el caràcter rotatori de les regidories d’aquesta candidatura, tal com manifesta en el seu escrit de 14 de juliol.
10) No hi ha acords d’urgència.
11) En el punt d’informacions la regidora Assun Balló destaca que el casal d’estiu ha arribat a la xifra de 51
inscrits i que tot ha transcorregut amb normalitat.
La mateixa regidora explica que l’obra de pavimentació del terra de les galeries de l’Escola no es farà pel
desacord de la direcció de l’Escola amb les característiques de l’obra que proposava l’Ajuntament. També,
referent a l’Escola, dóna compte de les obres i modificacions fetes en unes aules d’infantil a les quals s’han
retirat uns lavabos prescindibles per tal de guanyar espais que eren necessaris.
La regidora de Joventut, Montse Pou, informa dels tràmits fets per obtenir subvenció del Servei d’Ocupació
de Catalunya, destinada a incentivar la contractació en pràctiques de joves d’entre 16 i 29 anys beneficiaris
del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya. La regidora diu que des de l’Ajuntament i des de la Zona
Jove es farà difusió entre la joventut de Bordils per tal que, si compleixen els requisits, s’inscriguin al Programa. Si la sol·licitud es resol favorablement, es contractaria una persona per a un període de 6 mesos.
Esmenta també Montse Pou que s’ha presentat la sol·licitud de subvenció a la Direcció General de Joventut
per als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del
Pla nacional de joventut per a l’any 2016.
En relació amb Cultura, la mateixa regidora informa que s’han resolt favorablement les peticions fetes a
través del “Programa.cat” en què la Generalitat de Catalunya assumeix un 27 % del catxet de diverses actuacions culturals que s’hauran fet durant l’estiu.
Montse Pou diu també que properament hi haurà una reunió amb el grup del Jovent de Bordils per tractar
del plantejament que es vol fer a la ciutadania de Bordils per saber la seva opinió referent a algun possible
canvi de format en alguns aspectes de la Festa Major.
La regidora Isabel Medina pregunta per la freqüència en què passen els Mossos d’Esquadra, ja que hi ha
certa preocupació pels robatoris que es produeixen. L’alcalde diu que no hi ha unes freqüències de pas establertes ni és competència de l’Ajuntament fixar-les. Referent a aquest tema, l’alcalde diu que entén i comparteix la indignació dels perjudicats però, per altra part, també li dol que les vegades que els Mossos han
vingut a fer xerrades per donar instruccions, consells de prevenció i mesures cautelars per evitar almenys
algun d’aquests robatoris, l’assistència de públic ha estat tan ridícula que en algun cas no s’ha arribat ni a
8 persones, i recorda que la xerrada sobre inici a la drogoaddicció, que es feia especialment per a pares i
mares, es va suspendre perquè només hi varen venir dues persones.
12) El punt de precs i preguntes se centra en un únic tema de debat en el qual es discuteix si el grup municipal de la CUP s’ha de considerar com a una entitat més del poble. Mentre que Xevi Jou defensa que sí
que s’hauria de considerar com a una entitat, ja que fins i tot ha fet un acte per la Festa Major sense cap ajut
econòmic, la regidora Montse Pou diu que, al seu parer, no és una entitat local. L’alcalde diu que no creu
que els partits polítics s’hagin de considerar entitats del municipi. Reitera Xevi Jou que qualsevol agrupació,
partit o entitat ha de poder participar de qualsevol debat sobre qüestions del poble i disposar del calendari
d’activitats de les entitats.
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SESSIÓ ORDINÀRIA de 6 d’octubre de 2016
1) S’aprova l’acta de la sessió del 8 de setembre un cop incorporades unes precisions fetes per l’alcalde i
pel regidor Albert Serrats Sau.
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 s’esmenta la notificació de la Diputació de Girona que atorga una subvenció de 2.727,50 € a l’Ajuntament de Bordils amb destí a
la substitució de 19 punts d’enllumenat de vapor de mercuri per làmpades tipus Led.
3) Per unanimitat s’aprova la modificació de crèdit 4/2016 al pressupost municipal, per a un total de 66.930€,
dels quals 24.500 € van a suplementar partides de manteniment d’ascensors, publicacions als butlletins
oficials, empresa de neteja que substitueix l’operària municipal de baixa laboral i augment a la partida de recollida selectiva. Els altres 42.430 € es destinaran a ampliació de la instal·lació d’alarma al Pavelló Torrentó,
arranjaments a voreres a la Carretera de Palamós i a substitució de la bomba calor de la Llar de Jubilats.
Els fons que doten les partides anteriors provenen de partides pressupostades no executades i de superàvit
comptable.
4) En el punt d’acords d’urgència s’acorda per unanimitat aprovar definitivament el Compte General de la
corporació, corresponent a l’exercici 2015, i rendir-los a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
5) L’alcalde informa que el ple ordinari del mes de novembre es farà el dijous dia 10, atès que el dijous dia
3 s’escau sortint de molts dies de festa per Fires de Girona i Tots Sants. També avança que probablement
el dijous 27 d’octubre es farà un ple extraordinari per a aprovar les ordenances fiscals per a l’exercici 2017.
El regidor Jordi Barrera dóna una explicació resumida dels acords i temes tractats en l’Assemblea General
del Consorci del Ter, a la qual va assistir com a representant de Bordils, que es va celebrar el passat dia 29
de setembre en el municipi d’Amer sota la presidència del senyor Joaquim Roca, alcalde de Sant Gregori.
Segueix Jordi Barrera per informar que el passat dia 3 d’octubre la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix
Ter va presentar al·legacions a l’Agència Catalana de l’Aigua, referent a la proposta d’acord per aprovar el
Pla de sequera, que mostra un incompliment i vulneració en diverses parts del redactat del Pla respecte a la
Llei 15/1959 que determina els usos preferents dels cabals del Ter.
La regidora Montse Pou informa que ha parlat amb el Jovent de Bordils i han acordat que es passaria un full
de consulta a totes les cases per demanar l’opinió de la gent sobre com s’hauria de plantejar el diumenge
de la Festa Major, si el que es fa ara és d’interès dels veïns o bé suggereixen una proposta alternativa i que
podran especificar quina és.
Pren la paraula el regidor Lluís Negre que comunica que s’han difós a la web i al Facebook municipal els
anuncis de convocatòries de beques i les activitats que s’ofereixen.
La regidora Assun Balló informa que es podran realitzar tots els cursets que s’han ofert en el programa
d’activitats per al curs 2016-2017 que com s’havien anunciat a la web, Facebook i taulers d’anuncis.
6) No hi ha precs i preguntes.

10

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA de 27 d’octubre de 2016
1) S’aprova per unanimitat la modificació de dues ordenances fiscals per a l’exercici 2017: la número 7, que
fa referència a taxa per a llicències urbanístiques, que es desglossa amb nous epígrafs, i la número 8, reguladora de la taxa per a recollida, transport i tractament d’escombraries, que s’incrementa un 1,60 %.
2) Per unanimitat s’acorda que l’Ajuntament de Bordils s’adhereixi al Pla d’acció de municipis de la Diputació
de Girona, que defineix el model de gestió electrònica que la Diputació ofereix als ajuntaments i el Pla d’acció
que caldrà executar per implementar-lo.
3) Per unanimitat s’aprova el Pla de transformació digital de l’Ajuntament de Bordils que comporta una sèrie
de compromisos per complir i posar en pràctica els preceptes de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern; la Llei 39/2015, del procediment comú de les administracions públiques,
i la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.
SESSIÓ ORDINÀRIA de 10 de novembre de 2016
1) S’aproven per unanimitat les actes de les sessions anteriors, l'ordinària de 6 d’octubre i l'extraordinària de
27 d’octubre.
2) Després del compliment dels formalismes legals propis del cas, l’alcalde dóna possessió del càrrec de
regidor al candidat de la CUP-PA Jordi Gou Joher.
3) 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.
4) A proposta de l’alcalde i per unanimitat, s’aprova la Moció de suport al referèndum, al procés constituent i
als ens locals i càrrecs electes investigats per processos relacionats amb la sobirania de Catalunya,mitjançant
la qual l’Ajuntament de Bordils manifesta el seu suport a la resolució del Parlament de Catalunya per a la
convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència i mostrar tot el suport als ajuntaments i càrrecs electes investigats per la justícia per haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa
de la independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma
pacífica, lliure i democràtica.
5) Com a acords d’urgència, i per unanimitat, s’aproven els dos punts següents:
a/ Designar la regidora Assun Balló Salas representant de l’Ajuntament de Bordils al Consell Escolar del
CEIP de Bordils.
b/ D’acord amb la moció presentada per la CUP-PA, l’Ajuntament de Bordils expressa el seu suport al regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, acusat del delicte de sedició per haver donat suport a la declaració del 9N
i explicitar el seu compromís amb el mandat democràtic que té encomanat, a la vegada que vol denunciar
l’escassa qualitat democràtica d’un estat que fa un ús partidista de les institucions judicials i refermar el
compromís d’aquest Ajuntament amb el dret democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu
futur.
6) Informa la regidora Assun Balló que dins el marc del conveni entre el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Bordils, per al Projecte d’atenció a la diversitat aula empresa, s’ha incorporat en règim de
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treball en pràctiques a l’Ajuntament l’alumne Mahamadou Camara.
Jordi Barrera fa un resum dels temes tractats en l’Assemblea General Extraordinària del CILMA que es va
celebrar el passat 11 d’octubre, de la qual es destaca la bona marxa del projecte ECTAdapt, projecte que
desenvolupa conjuntament el Consell Departamental des Pyrénées-Orientals, la Diputació de Girona i el
CILMA, que té com a finalitat contribuir a l’adaptació de l’espai català transfronterer als impactes previstos
del canvi climàtic.
També informa Jordi Barrera que el Consorci del Ter ha convocat per al dia 30 de novembre els ajuntaments
del Baix Ter per tal de tractar un projecte que permeti definir els serveis i activitats recreatives que es poden
dur a terme als diferents espais fluvials del nostre riu, i fer possible el desenvolupament econòmic, social i
turístic i compatibilitzar-lo amb la preservació i gestió dels valors naturals del nostre territori.
La regidora Montse Pou informa que l’Ajuntament de Bordils s’ha acollit a la convocatòria de subvencions
destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa Garantia
Juvenil a Catalunya, per la qual cosa el Servei d’Ocupació de Catalunya ens ha assignat una subvenció
d'11.000 € per a la contractació d’una persona, durant sis mesos, que serà una noia de Flaçà que exercirà
tasques d’integradora social.
La regidora Isabel Medina dóna compte de la xerrada contra el Càncer que es farà al Casal el dia 29 de
novembre.
7) En el torn de precs i preguntes el regidor de la CUP Jordi Gou proposa crear un grup de WhatsApp per
a difusió d’informació municipal, previst per a transmetre anuncis exclusivament en sentit unidireccional.
La regidora Montse Pou comenta que aquesta proposta ja s’està estudiant i sospesant quins avantatges i
inconvenients pot tenir, que quan s’hagi acabat de valorar es decidirà què es fa al respecte.
Jordi Gou també pregunta pel que fa a ocupació de voreres amb els cotxes i què es pot fer amb el cotxe que
hi ha aparcat de manera permanent a Can Baquero, així com el problema que hi ha davant el supermercat
Cada Dia, que a més dels cotxes aparcats a la vorera hi ha una màquina, i pregunta si aquesta màquina té
permís.
El regidor de la CUP Albert Serrats diu que fa uns mesos es va plantejar en un ple quina solució es pensava
donar al tema de les fonts del Pavelló Torrentó, que ha passat el temps, estan igual i són perilloses. L’alcalde
diu que no s’ha pres cap decisió definitiva, i la regidora Assun Balló proposa fer una comissió per a parlar-ne.
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opinió dels grups municipals cup-pa bordils
VOLEM DECIDIR...O NO? DE NOSALTRES DEPÈN
Qui paga no mana... i mana qui no paga (extret d’una cançó del grup Atversaris)
El nostre dia a dia en els darrers anys ha estat caracteritzat per l’empobriment accelerat de la majoria de la
població i l’empitjorament de les nostres condicions de vida. Famílies desnonades per satisfer bancs rescatats amb diners de tots i totes. Sous més baixos i amb pitjors condicions contractuals. Menys ajudes socials,
imprescindibles per vertebrar una societat cohesionada. Retallades en veritables “estructures d’estat” com
són l’educació o la sanitat...i una llarga llista de despropòsits.
Tot plegat no ha estat un accident. Hi ha decisions polítiques que les han permès. Els mercats financers
(no escollits per ningú) manen, els governs els obeeixen. Mentre una majoria de la població viu molt pitjor
ara que fa uns anys per culpa de les decisions d’una minoria, aquesta minoria viu molt millor ara que fa uns
anys. Nosaltres votem, ells decideixen no fer-nos cas, nosaltres ens queixem, ells diuen que ens faran cas,
tornem a votar, tornen a no fer-nos cas... Fins quan ho permetrem? Si nosaltres no fem res, res canviarà per
art de màgia.
Una oportunitat real de canviar-ho tot: aquí i ara
Quan parlem d’independència no parlem (només) de banderes. Quan parlem d’independència, parlem sobre
que les nostres decisions les prenem nosaltres enlloc de grans empresaris amb un gran poder d’influència
gràcies al seu passat franquista (i a l’ajuda de polítics i jutges). Un procés d’independència et pot servir per
desfer-te de les estructures que manen allà... i de les estructures que els han seguit la corrent des d’aquí.
Podem fer una cosa nova, que valgui la pena, on manem realment nosaltres (la majoria de la població) per
aconseguir que millorin les nostres condicions materials de vida. Però per això cal deixar de queixar-nos
només...i actuar.
Propera estació: Referèndum
El setembre del 2017 es farà un referèndum. Si guanya el sí, hi haurà un procés constituent on el protagonisme serà de la gent ( i no dels despatxos), fet que ens haurà de permetre dibuixar un nou país, fet pensant en
les majories i no en una minoria enriquida en base a l’extracció de recursos a la majoria (que som nosaltres),
la informació privilegiada, la impunitat i la connivència de la classe política.
Per això aquestes elits empresarials, financeres, polítiques i judicials faran tot el possible perquè no es faci el
referèndum. Perquè no va només de banderes: va, sobretot, dels privilegis que aquesta minoria pot perdre.
Per això és tant important que independentistes i no independentistes fem pinya perquè aquest referèndum
es faci. Per deixar clar que aquí manem i decidim nosaltres, la majoria. I el referèndum no es farà perquè
hi hagi un acord al Parlament. El referèndum només es farà si nosaltres el defensem al carrer amb ungles
i dents, pacíficament però amb fermesa. Sense por. I això segurament implica que a Bordils ens haurem
de tornar a organitzar com a poble ( com ja vam fer per la consulta del 9N de 2014). Organitzem-nos i mobilitzem-nos per demostrar que aquí manem nosaltres, la majoria, i no ells, la minoria que ha provocat tant
patiment en nosaltres mentre ells s’han enriquit. Som-hi?
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MANTENIMENT I MILLORES
EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ D’ESPAIS COMPLEMENTARIS
DEL PAVELLÓ BLANC I VERD DE BORDILS
El projecte d’ampliació d’espais complementaris del Pavelló Blanc-i-Verd de Bordils va ser aprovat per
l’Ajuntament en sessió plenària, celebrada el dia 25 de novembre de 2015.
Per acord plenari de 27 de juny de 2016 es va adjudicar l’obra a l’empresa Espígol Ferrer, S.L. L’acta de
replanteig, que marca l’inici de les obres, es va signar el dia 18 de juliol de 2016.
La primera actuació que es va efectuar va ser la modificació de l’escomesa del gas, ja que el seu pas enterrat
discorria justament on estava situada l’ampliació.
Seguidament es va procedir a la fonamentació, paral·lelament amb l’execució del nou clavegueram i la connexió dels vestidors existents a la nova xarxa, i va quedar anul·lada d’aquesta manera la fossa sèptica que
tants problemes havia arribat a ocasionar.
Un cop finalitzada l’estructura, tota ella metàl·lica i la coberta de plafons sandwich, es van realitzar els tancaments exteriors amb bloc de formigó i els tancaments divisoris interiors.
Actualment s’estan executant les estances destinades a magatzem de material de neteja i quadre de llums,
situades al passadís de connexió entre el pavelló actual i la nova fase.
Queda pendent només la col·locació de les obertures d’alumini que condicionen el no quedar tancada l’obra,
la col·locació del fals sostre, la col·locació dels sanitaris dels vestidors així com les aixetes i totes les lluminàries.El ritme de l’obra ha anat una mica més lent del previst, però es preveu que a l’inici del 2017,
l’ampliació ja estigui en ple funcionament.
Aquesta obra forma part del programa de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya corresponent a l’anualitat 2016, amb una subvenció atorgada per part de la
Diputació de 70.000 € dels 154.014,69 € del pressupost del projecte.
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MANTENIMENT I MILLORES
El 14 d’octubre passat, a la tarda, una forta tempesta, que va caure principalment al massís de les Gavarres
(75 litres /m2 en una hora segons el registre de l’observatori de Celrà), va provocar que, amb un interval
molt curt de temps, les rieres i recs que passen pel nostre nucli urbà portessin un cabal d’aigua molt important. Això va afectar la carretera de Palamós, i va fer que diversos carrers de la part baixa del poble quedessin temporalment inundats. Cal destacar que, degut a aquesta important torrentada, l’Ajuntament ha hagut
d’arranjar diversos camins municipals que foren malmesos per l’aigua.

Fotografies diverses dels efectes dels aiguats del divendres 14 d'octubre de 2016
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MANTENIMENT I MILLORES
CURS DE FUSTERIA PER A JOVES: MILLORES AL PUNT DE LECTURA
Durant quatre sessions,al local jove de Bordils, un grup de 9 joves (Isamme, Walid, Mahamadoy, Braima,
Mohamadou, Hamidou, Ali i Mahamadou), amb l'educador social Joan Pedra del Consorci de Benestar Social del Gironès –Salt i dins el projecte Re-activa't han realitzat un Taller de fusteria. Els joves participants
han descobert l'ofici i han après a utilitzar algunes eines de fuster. L’objectiu ha estat crear i construir mobiliari real amb el qual els joves participants i alhora tota la població de Bordils en podran gaudir.
Aquests joves han acabat de construir la prestatgeria amb bobines recuperades que es va començar al
camp de treball que es va realitzar a l’estiu a Bordils. Aquesta prestatgeria esta ubicada al Punt de Lectura
(a la part de dalt del Casal del Poble que obre els dimecres i divendres a la tarda, de 17 a 19 h). Alhora s’han
construït dos jocs gegants els quals es quedaran a l' espai jove per tal que puguin continuar jugant.
Si els veieu, feliciteu-los per la feina feta!
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conèixer millor el municipi de bordils
EDICIÓ DE GUIES INFORMATIVES SOBRE RUTES PER BORDILS
Un dels principals objectius del projecte Ter-Gavarres és
la promoció del patrimoni, la cultura i els itineraris pels entorns naturals dels municipis que en formen part.
Dintre d’aquest projecte, l’Ajuntament de Bordils ha editat
inicialment 5 rutes amb l’objectiu de donar a conèixer el
nostre entorn i patrimoni tant als bordilencs com a la gent
que ens visita.
Són rutes senzilles i fàcils de realitzar, que van des dels
6 km fins als 18 km. A totes elles hi trobareu un mapa de
situació amb la ruta ben indicada, la seva altimetria i els
principals llocs d’interès.
Tres de les rutes són circulars amb inici i finalització a Bordils:
- Ruta dels arbres monumentals
- Ruta de Bordils al santuari dels Àngels
- Ruta del Ban de Bordils.
Les altres dues són:
- Ruta del Ter (amb sortida de Celrà i arribada a Flaçà)
- Ruta per la séquia Vinyals (amb sortida de Celrà i arribada a Bordils).
Podeu descarregar-vos les rutes en el web municipal: www.bordils.cat, o si ho preferiu en format paper,
podeu recollir-les a l’Ajuntament.
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s’amplia la plantilla municipal, durant 6 mesos
L’Ajuntament de Bordils va fer les gestions pertinents per optar a la contractació d’una persona inscrita a la Garantia Juvenil amb estudis de cicles formatius o universitaris finalitzats com s’establia a l’ordre
TSF/213/2016, d’1 d’agost i la Resolució TSF/1911/2016, d’1 d’agost, publicades al DOGC número 7177,
de data 4 d’agost de 2016, per a la concessió de subvencions als ajuntaments destinades a a incentivar la
contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.
La Generalitat de Catalunya a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb el suport econòmic del Fons
Social Europeu i el Ministerio de Empleo i Seguridad Social, subvenciona el 100% del cost de la professional.
D’acord amb les llistes i perfils de les persones derivades del SOC que complien les bases de la convocatòria, es va seleccionar, d’entre les persones candidates per a cada convocatòria Laura Alabau, que treballarà per a l’Ajuntament de Bordils durant 6 mesos, com a integradora social.
La Garantia Juvenil és una iniciativa europea per reduir l’atur juvenil. Els darrers temps, les accions dirigides al jovent en temes d’ocupació, per part de la Generalitat de Catalunya, (programes de formació per
l’ocupació, pràctiques en empreses, programes singulars, foment de l’emprenedoria, tallers, etc.) estan vinculades a la Garantia Juvenil.
El col·lectiu de joves susceptibles de rebre la Garantia Juvenil s’ha delimitat de la manera següent:
- Tenir entre 16 i 29 anys (tots dos inclosos).
- No estar treballant des de fa 30 dies ni estudiant des de fa 90 dies en el moment d’apuntar-se.
- Joves amb DNI/NIE o permís de treball.
- EXCEPCIÓ: els joves que finalitzin 4t d’ESO hauran d’esperar-se 30 dies i no 90.

resposta a la consulta: el diumenge de la festa major
El mes d’octubre, el Jovent i l'Ajuntament de Bordils van plantejar una consulta a les famílies de Bordils per saber l'opinió en relació amb la proposta
del diumenge (tarda vespre). Fins a la segona setmana de novembre, dipositant la butlleta a una urna ubicada a les oficines municipals o bé, a través
del correu electrònic, les persones de Bordils van poder fer arribar la seva
opinió.
S'ha repartit una butlleta a cada llar de Bordils, en total 660. D'aquestes,
n'han tornat 23. Les valoracions són:
13 respostes de Repetim la proposta: Orquestra Nova Saturno + sopar
5 respostes de Repetim la proposta + Fem una programació alternativa
5 respostes de Fem una programació alternativa

CONSULTA: EL DIUMENGE DE LA FESTA MAJOR
Benvolguts/benvolgudes,
El Jovent de Bordils, amb el suport i la col·laboració de l'Ajuntament
de Bordils, entre d'altres, organitzem la Festa Major. És una festa
que ens enorgulleix molt. Durant cinc dies, i al ritme de les nostres
possibilitats, oferim activitats que són molt nostres i que fa anys que
s'organitzen. Per a nosaltres és la fórmula i l'estructura que ens
funciona. El pressupost compartit amb l'Ajuntament ens permet
contractar grups musicals i orquestres, però, també, com que som
molta gent jove, i amb moltes ganes, preparem altres activitats
(concurs de dibuix, jocs infantils, gimcana, futbol fang, pagès de
ferro, partit de futbol poble contra carretera, etc.). Les exposicions,
les organitzen la Llar de Jubilats i pensionistes i el grup de
pintors/es de Bordils. La Pioixa, des de fa uns anys, organitza el
torneig de botifarra. I la Cup, els diumenges al matí, ha organitzat
diverses activitats de caràcter familiar a la plaça del poble.
Com cada any, a la tardor, decidim quins grups musicals i
orquestres lloguem. Durant molts anys hi va haver l'orquestra
Selvatana. Per motius d'elevat pressupost i també per variar de
proposta, l’any 2013 es va decidir contractar l’orquestra Metropol;
l'any 2015, la Montgrins, i aquest any, la Nova Saturno. Del 2012 al
2016 s'ha reduït el cost de la contractació de l’orquestra un 45%,
però no acabem de saber si aquests canvis us satisfan. Per això,
voldríem saber la vostra opinió:
EL DIUMENGE DE LA FESTA MAJOR
Repetim la proposta: Orquestra Nova Saturno + sopar
Fem una programació alternativa: ___________________
_______________________________________________
Marqueu amb una creu l’opció escollida

Us demanem que abans del 20 d’octubre ens feu arribar la vostra opinió sobre
això. Podeu dipositar aquest full, a les oficines de l’Ajuntament de Bordils, o bé,
enviar-lo al correu ajuntament@bordils.cat.
Durant el mes de novembre es comunicarà públicament el resultat d’aquesta
consulta.

Moltes gràcies!!

Exemples de propostes alternatives:
Sardanes a la pista abans del concert i de la l'elecció hereu i pubilla; No cal tanta despesa (com amb la
Selvatana).On creiem que caldria fer un canvi seria en el concert (o fer-lo de música clàssica o canviar-ho
per audició de sardanes); Dissabte a la nit, portar la Montecarlo; Proposta alternativa per a tots els dies, no
només el diumenge; Aquesta és l'única proposta de renovació de la Festa? Crec que Ajuntament té un pressupost molt elevat, i s'hauria de buscar una alternativa Montecarlo; Menys dies = menys despesa; Divendres
a la nit es podrien portar grups més barats; fer una programació alternativa per a tots els dies de la Festa
major, no només el diumenge.
El Jovent i Ajuntament us volem agrair les vostres opinions
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recull d’activitats fetes

14 de juny, xerrada informativa sobre mesures preventives de robatoris i estafes, a càrrec del Mossos d’Esquadra, al Casal del poble

23 de juny, arribada de la Flama del Canigó a Bordils

Dijous 7 de juliol, cantada d’havaneres amb Les Anxovetes, en el marc
de les Nits Fresques de juliol

Dissabte 9 de juliol, presentació de la revista La llera, a Celrà

Dijous 14 de juliol, concert de The Families Band, davant de l'església,
a càrrec del Punt de Lectura

Dijous 21 de juliol, nit de tapes, a la pista Vella, a càrrec de les entitats
del poble i voluntaris de Bordils i rodalia

Diumenge 21 d’agost, concert coral, al matí, a l'església

Diumenge 21, concert de tarda, a la Pista Vella
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recull d'activitats fetes

Dissabte 17 de setembre, lectura del manifest de compromís dels jugadors del club, al Pavelló Blanc-i-verd

Dissabte 17 de setembre, presentació dels equips del Club Handbol
Bordils de la temporada 2016-2017

Dissabte 17 de setembre, jugadors d’handbol i equip tècnic del Club Handbol Bordils, a la presentació de la temporada
esportiva 2016-2017

Dissabte 17 de setembre, jugadores de voleibol i equip tècnic del Club Handbol Bordils, a la presentació de la temporada
esportiva 2016-2017

20

recull d’activitats fetes

Diumenge 11 de setembre, actes de la Diada de Catalunya, davant
l'Ajuntament, a càrrec de la Pioixa

Diumenge 18 de setembre, teatre “Hotot” de Cascai Teatre, al Casal del
poble

Divendres 23 de setembre, aprenem a cuina un pastís amb Carme Duran, a càrrec del Punt de Lectura

Divendres 30 de setembre, IX Cantada d’havaneres amb el grup Port Bo
de Calella de Palafrugell, al Casal del poble

Diumenge 2 d’octubre, pujada als Angels, a càrrec del Grup Atlètic de
Bordils

Diumenge 29 d’octubre, anem a Fires de Girona a peu, a càrrec del
Grup Atlètic de Bordils

Diumenge 20 de novembre, representació “Kilòmetres” de la Meritxell
Yanes, al Casal del poble

Diumenge 27 de novembre, concert “La veu de la Cobla”’ a càrrec de
l’Orquestra Costabrava, al Casal del poble
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RECOMANACIONS DE SALUT

MANTENIR UNA MENT ACTIVA
Amb els anys totes les persones van perdent agilitat mental i memòria. Aquests canvis influeixen
sobre la manera en la qual el cervell emmagatzema la memòria recent, i es podrien considerar pèrdues normals de memòria.
Moltes persones acudeixen a la consulta i ho comenten amb veritable preocupació.
Mantenir la ment activa és de vital importància: no només per anar superant el dia a dia a mesura que ens anem fent grans, sinó per ajudar a endarrerir possibles malalties com per exemple
l’Alzheimer.
Per mantenir-les, cal exercitar-les, igual que s’exercita un múscul perquè estigui fort. Es recomana
escollir activitats mentals en funció dels gustos i possibilitats. No tothom ha de fer el mateix!
MANTINGUI’S ACTIU: Realitzi diàriament alguna afició, alguna activitat d’oci o relacionada amb la
seva professió o amb les tasques de la casa.
- Assisteixi a classes d’algun tema que li interessi: cuina, escacs, informàtica, etc. Faci algun
curs relacionat amb la seva professió o diferent de la seva activitat habitual. Millori els seus
coneixements idiomàtics i d'escriptura (sempre hi ha nivells fàcils). No hi ha edat per adquirir
coneixements i gaudir fent-t’ho.
- Realitzi activitats fora de casa: veure exposicions, mercats, etc. Cantar en una coral, tocar
en un grup, practicar ioga o gimnàstica, jugar a la petanca.
Aprengui noves aficions: punt, ganxet, macramé, ceràmica, pintura, fotografia, bricolatge, restauració de mobles, tocar un instrument musical, aprendre cant, utilitzar un ordinador. A tots els
municipis solen oferir algunes d’aquestes activitats, i en el seu també.
- Faci excursions, passeigs per llocs diferents als habituals. La rutina no ajuda a activar la
ment.
- Participi en activitats socials: festes populars, campanyes solidaries, col·labori amb altres
persones que puguin necessitar la seva ajuda. Organitzi trobades amb els amics o la família.
- Llegeixi habitualment algun llibre. Escolti la ràdio. Escrigui anotacions, un diari o poesia, etc.
- Miri poca televisió. Mentre veu la televisió pot emocionar-se (plorar, riure, enfadar-se...),
però la capacitat de pensar disminueix!
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RECOMANACIONS DE SALUT
PORTI UNA VIDA SANA: Descansi el que necessiti. Faci exercici: caminar mitja hora al matí i mitja
hora a la tarda, anar en bicicleta, nedar, ballar , cuidar el jardí o l’hort de casa.
Mengi de forma sana. Eviti el tabac i l’alcohol, ja que poden provocar malalties que afectin el cervell.
CONTROLI LES SEVES PREOCUPACIONS: Aparqui els problemes mentre els altres li parlen,
escolti amb atenció i interès veritable i recordarà millor el que li han dit.
A vegades no és un problema de concentració per envelliment cerebral, senzillament el que cal és
fer o pensar una cosa i després l’altra.
Procuri solucionar els seus problemes, preocupacions, ressentiments, etc. No els doni més atenció
de la que es mereixen.
Procuri controlar la seva angoixa. Faci relaxació sempre que pugui.
NO HI HA CAP PASTILLA QUE AUGMENTI LA SEVA AGILITAT MENTAL. Posi data al canvi
d’actitud.

Us proposem un seguit de recursos on line. Hi podeu trobar activitats per mantenir el cervell en
plena forma.
– Activa LaMent: Plataforma de l’Obra Social “la Caixa”. Ofereix exercicis enfocats a treballar les
sis àrees cognitives
– Exercicis d’entrenament de la memòria: Fundació Catalunya – Ofereix exercicis: memòria,
llenguatge, atenció, càlcul i estratègia.
– Mente Activa: Pàgina amb exercicis per activar la ment per a persones “entrenades”

Anna M. Cerezo - Infermera DL Bordils, Madremanya i Sant Marti Vell
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SERVEI DE
NOTIFICACIONS WHATSAPP
DE L’AJUNTAMENT DE BORDILS

Vols que l’Ajuntament de Bordils t’avisi per Whatsapp de totes les coses
importants que passen al teu poble, així com si mai hi ha una emergència, una
incidència o una comunicació urgent?
► AFEGEIX L’AJUNTAMENT COM A CONTACTE
Desa a la teva llista de contacte el servei de notificacions de l’Ajuntament.
Telèfon: 651 385 317
► ENVIA’NS UN WHATSAPP
Envia’ns un Whatsapp amb la paraula ALTA+NOM I COGNOMS
► ET CONFIRMAREM L’ALTA
Et respondrem confirmant que l’alta ja s’ha realitzat
► DES D’ARA JA REBRÀS NOTIFICACIONS
Rebreu un Whatsapp informatiu amb l’agenda d’activitats socials, cuturals i
esportives, en cas d’emergència o avaria etc.
El servei de notificacions Whatsapp és un canal de comunicació unidireccional,
creat només per la notificació per part de l’Ajuntament de Bordils cap als
ciutadans. Si vols contactar amb l’Ajuntament cal que utilitzis els mitjans
convencionals.
Per donar-te de baixa del servei envia’ns un Whatsapp amb la paraula
BAIXA+NOM I COGNOMS.

També al Facebook: Ajuntament de Bordils

I a la web:
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www.bordils.cat

