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L’homenatge a la vellesa, es va celebrar a la primavera i el temps va acompanyar tant a
l’actuació dels castellers com en el pica-pica abans del dinar. Des de l’Ajuntament de
Viladamat valorem molt positivament la festa de la vellesa d’enguany, i el fet d’haver
aconseguit implicar gent de diferents edats en el desenvolupament de la festa i sobretot la
participació dels alumnes més petits de l’escola. Agraïm als 3 joves que van accedir a iniciar
la festa tocant-nos unes peces amb els seus instruments, així com també al Coto de caça la
col·laboració que va fer a la festa de la vellesa. Per segon any aquesta associació ha volgut
pagar a les persones homenatjades el record que se’ls ofereix en motiu de la diada, i
regalar-los també l’aperitiu d’abans de dinar. L’objectiu de les Festa a la vellesa, és
homenatjar als nostres avis i avies i que cada vegada sigui més popular i participativa.

Biblioteca
Degut a la disminució de l’afluència de gent que hi ha cada any a la biblioteca durant els
mesos de juliol i agost s’han reduït els horaris. Al mes de setembre però, recuperarem la
normalitat i la biblioteca tornarà a estar oberta cada dia de 17h a 19:30h. A partir del mes
d’octubre cada últim divendres de mes es farà “L’HORA DEL CONTE”.

Club de lectura
El passat mes de juny el club de lectura de Viladamat, va organitzar l’acte de cloenda del
curs 2011-2012. Una trentena de persones, van gaudir de les diverses lectures de veïns i
veïnes de Viladamat i del berenar que les dones del club de lectura van organitzar.
L’Ajuntament va col·laborar-hi aportant la beguda. El club de lectura tornarà a iniciar
l’activitat aquesta tardor, animem a tothom a participar-hi, i esperem que es puguin repetir
actes culturals com aquest!

Trobada de joves Consell Esportiu Alt Penedès
Del Penedès va arribar a l’Ajuntament una proposta d’estada de joves d’entre 12 i 17 anys,
organitzada pel Consell Esportiu de l’Alt Penedès. Durant la segona setmana del mes de
juliol, van venir 45 joves a instal·lar-se a Viladamat, al local social, i van estar fent activitats
tan al poble com en pobles veïns. Per dinamitzar el nostre jovent d’aquestes edats i
animar-los a participar en alguna de les activitats es va contactar amb ells/es, promovent
així la coneixença entre joves de diferents llocs del país. Van ser 7 els joves del poble que es
van interessar per les activitats, i des de l’Ajuntament se’ls va pagar a aquests 7 joves el
sopar de comiat de l’estada del jovent del Penedès. És una experiència molt positiva, tan
pel que fa a la promoció de les relacions socials, com pel que fa a l’intercanvi de vivències.
Treballarem perquè hi hagi continuïtat en aquesta experiència, i que l’any vinent les
nostres joves puguin desplaçar-se fins al Penedès i continuar aquestes trobades.

Futura colla de l’espardenya
Volem felicitar la futura colla de l’espardenya, que amb l’inici de l’estiu el grup
excursionista de Viladamat ja va començar a dinamitzar les caminades a la fresca. És una
forma molt agradable de mantenir-se en forma, ja que l’ambient que es respira en
aquestes trobades, tan saludable com distret, aconsegueix definir un punt de trobada entre
els veïns/es del poble que permet compartir experiències ben diverses tot caminant. A
més, és una altra forma de conèixer més a fons el nostre entorn i gaudir del lloc privilegiat
en què vivim. Agraïm que iniciatives com aquestes es duguin a terme, i hi tingui cabuda
tothom!
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Per a ocupar aquesta plaça de treball s’han presentat a la convocatòria 7 persones,
cadascuna amb un projecte de dinamització anual propi dels que se n’ha fet una valoració
perquè sigui el més adient pel municipi. Un jurat extern a l’Ajuntament, tal com preveu la
legislació, entrevistarà i puntuarà cadascuna d’aquestes persones. Aquesta fase del procés
de selecció tindrà lloc el dia 14 de setembre. Una vegada fetes les entrevistes es valoraran
els mèrits i el projecte per tal de puntuar a cadascun dels/les aspirants al lloc de treball. El
resultat del procés es farà públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a l’aspirant
seleccionat. A partir de llavors ja es començarà a treballar conjuntament i a dur a terme el
nou projecte. El/la dinamitzador/a cultural tindrà en compte totes les franges d’edat, de
manera que només quedarà esperar que us engresqueu a participar en totes les activitats
que es facin.

Projecte CREU ROJA de transport col·lectiu adaptat
En la reunió que es va dur a terme el passat mes d’agost es va informar que el conveni del
projecte mancomunat amb els 6 pobles, pel transport sociosanitari col·lectiu adaptat, ja
està signat. La Creu Roja durà a terme aquest servei, de manera que el 3 de setembre
s’inicia el funcionament. Així doncs, es pot passar a comprar el tiquet pel viatge a
l’Ajuntament els dilluns, dimarts i dijous de les 9 del matí a la una del migdia, i una vegada
tingueu el tiquet, la persona interessada haurà de trucar al telèfon 690226753 un mínim
de 24 hores abans de la visita a Figueres per demanar el servei. Una vegada demanat, us
trucaran per informar-vos de la data i hora de recollida (a baix de l’Ajuntament). S’haurà
d’entregar el tiquet en el moment de la recollida. El cost d’aquest servei és de 8€ (anada i
tornada) preu subvencionat per l’Ajuntament i en pot fer ús tothom que en tingui
necessitat per anar al metge; està adreçat a totes les franges d’edat. Per a més informació
podeu consultar la web de l’Ajuntament o adreçar-vos a la secretaria de l’Ajuntament.

Desfibril·lador
Ja està instal·lat el desfibril·lador a l’entrada del consultori i està a disposició de qualsevol
urgència o necessitat que pugui sorgir. Properament es farà una xerrada informativa per a
qui li interessi saber com fer un bon ús de l’aparell.

Bar Local polivalent
L’equip de govern vam fer pública la proposta de posar a lloguer el bar del local polivalent,
amb les mateixes condicions del conveni que hi havia hagut. Passat el temps d’exposició, i
veient que no ha sortit ningú interessat en agafar el bar, des de l’Ajuntament agafem el
compromís de crear un ateneu popular, i lligar-lo amb la nova figura del dinamitzador
cultural que properament disposarem. L’objectiu d’aquest ateneu serà el de crear un espai
on s’hi facin activitats de tot tipus, per a totes les edats i de tipologies ben diferents. Creiem
convenient donar un nom a aquest nou espai, que tan pel significat i compromís social que
agafarà, com pel lloc on està ubicat, s’anomenarà Ateneu popular Sebastià Salellas.
Paral·lelament amb l’ateneu, també seran partíceps de l’espai el club de futbol Viladamat,
que el podrà utilitzar durant els partits i entrenaments dels jugadors.
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poble.Després de molts anys s’està reparant i pintant la façana i les finestres de l’escola.
L’aspecte exterior de l’escola estava molt deteriorat i convenia posar-hi solució. L’objectiu
és tenir la feina enllestida abans de l’inici de les classes del proper curs escolar. Per fer
aquests treballs s’han contractat empreses de Viladamat, seguint en la línia del que sempre
hem defensat des d’aquest Ajuntament; fer treballar la gent del poble. S’aprofitarà la
subvenció de cooperació de municipis per pagar aquesta reparació, que té un cost
aproximat de 6000€.

Parc de la Pabordia
Al llarg de l’estiu i de la propera tardor hi ha hagut reformes al parc de la pabordia. El que
hem intentat amb les reformes és d’una banda mantenir les restes patrimonials del lloc, i de
l’altra evitar que les pedres continuessin desprenent-se de la paret ja que això esdevenia un
perill, sobretot en una zona de joc infantil. Per fer aquest treball hem tingut
l’assessorament de l’arquitecte municipal que ens ha aconsellat tan en els materials com en
la forma de fer la reparació, per tal de preservar el que queda de la paret. D’aquesta
manera les pedres queden fixades i no hi ha risc de que ningú es faci mal. Aquesta reparació
s’ha encarregat també a un treballador del poble, i tindrà un cost aproximat de 4000€ que
es pagarà aprofitant la subvenció de cooperació de municipis.

Revista municipal
El passat mes de juliol, es va editar la primera revista de Viladamat, Terra de lluerts. Com a
molts pobles del voltant, aquesta proposta fa molt temps que s’estava plantejant a
l’Ajuntament, però mai s’havia dut a terme. No ha estat fins ara, que l’actual equip de
govern hi hem volgut apostar, perquè pensem que és un bon espai d’expressió per a totes
les associacions del municipi, i perquè creiem que així queda per escrit tota l’activitat que es
fa al poble, així com experiències personals, vivències o receptes que pot ser no coneixíem.
Veiem molt positiu que quedi reflectit en algun lloc la gran quantitat d’actes, celebracions i
diades que es fan al municipi durant l’any, i que tothom se n’assabenti. Volem agrair la
col·laboració totes les associacions, i de les persones particulars que hi han participat,
perquè sense elles la revista no hagués estat possible.

Mocions
Al ple del 5 de juliol, es van aprovar dues mocions:
- Una moció de suport a la campanya del no vull pagar, presentada per el grup municipal
de la CUP, en referència a la campanya que s’està duent a terme sobre el cost de les
autopistes catalanes.
- Una segona moció presentada per el grup IPV-PM, de suport a les persones que encara
no han cobrat el que els pertoca per les expropiacions que van patir durant la
construcció de la carretera C-31.
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Des de l’Ajuntament entenem que la deixalleria municipal ha de ser d’ús exclusiu per els
veïns i veïnes del poble, pel cost que representa el buidatge dels contenidors. És un servei i
com a tal té un cost pel municipi, així que és important que només en fem ús nosaltres. Es
té coneixement que gent de pobles veïns hi vénen a abocar per no haver de pagar en
d’altres deixalleries; és per aquest motiu que es modifiquen els horaris d’obertura per
intentar controlar i evitar aquests abocaments, i en cas de que algú de fora en faci ús, se’l
sancionarà amb una multa de 500€. A partir d’ara doncs, els horaris seran els següents:
- Dimarts a la tarda (16:00 – 18:00).
- Divendres tot el dia (9:00 – 13:00 / 16:00 18:00).
- Dissabte al matí (9:00 – 13:00).
En el cas que la problemàtica continuï, s’hauran de buscar d’altres solucions.

Tanca del decantador
Fa molt temps que el decantador municipal que tenim al fons de la deixalleria esdevé un perill, ja
que el forat queda obert i és molt accessible. Per tal de preservar la seguretat dels usuaris de la
deixalleria i de tots els veïns, s’hi instal·larà una tanca tot voltant.

Anàlisis de l’aigua
Tenim constància que l’aigua de Viladamat és totalment potable, i està lliure de nitrats. Així
ho notifiquen els informes dels darrers mesos que arriben periòdicament a l’Ajuntament.
Perquè tothom n’estigui al corrent però, les anàlisis es penjaran a les cartelleres municipals
i així es podrà saber en cada moment l’estat en què es troba l’aigua que utilitzem a casa
nostra. Hi ha anàlisis mensuals i una anàlisi anual més extensa i completa que es troben a la
secretaria de l’Ajuntament a disposició de qui ho vulgui consultar.

Miralls als camins de la muntanya
En el passat butlletí informàvem d’una reunió que s’havia tingut amb el director general de
carreteres, i en la que ells es van comprometre a col·locar dos miralls, un al camí de
Palauborrell i l’altre al camí del mas de Sant Feliu de pujada cap a la muntanya, per a
millorar la visibilitat després dels ponts que travessen la carretera nova. Doncs el
compromís està assolit, i els dos miralls estan posats. Esperem que la millora en la visibilitat
eviti ensurts i accidents.

Desbrossament de parcel·les i camins
El passat mes de juny es va procedir a desbrossar les parcel·les del nucli urbà dels
particulars que no ho havien fet, i tal com es va fer l’any passat se’ls cobrarà el cost
d’aquesta feina. Volem recordar però, que aquesta és una responsabilitat dels propietaris, i
que haurien de ser ells mateixos els que procuressin mantenir les parcel·les netes.
D’aquesta manera s’evitaria que l’Ajuntament hagués de fer més gestions de les que li són
pròpies. Per altra banda s’han desbrossat també els camins i entrades del poble. Els camins
que van a la muntanya s’han desbrossat després d’aquestes primeres pluges, pel perill de
foc que representa fer-ho durant l’estiu.
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Primer de tot volem expressar que des de l’ajuntament lamentem que l’anterior junta del
futbol no se sentís recolzada ni per l’Ajuntament ni tampoc pel poble, com expliquen a la
revista municipal. No entenem aquest sentiment ja que des de l’Ajuntament es va fer tot el
que estava a les nostres mans per ajudar a aquesta associació, de la mateixa manera que es
fa amb la resta d’associacions del poble.
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Malgrat això, i que aquesta junta decidís plegar en acabar la passada temporada, des de
l’ajuntament ens satisfà que hagin sortit nous voluntaris per donar continuïtat al club, i els
encoratgem a que facin tot el possible per mantenir activa la zona esportiva i el club de
futbol de Viladamat. La col·laboració que farà l’Ajuntament amb el club de futbol, serà la
mateixa que havia fet fins ara, fer-se càrrec del manteniment del camp, sol·licitar les
subvencions esportives i donar les mateixes subvencions municipals. Esperem que com diu
la nova junta, es generi un espai de trobada i tertúlia tot animant els jugadors.

Diada nacional
Aquest any l’11 de setembre tindrà més ressò que mai. Tot el moviment que s’està duent a
terme des de l’Assemblea Nacional Catalana farà sortir al carrer milers de persones en
defensa de la nostra identitat com a poble. És per això que Viladamat no en volem quedarne al marge, i seguirem els actes de ben a prop. Aquests actes ja van començar el dia 1 de
setembre amb una marxa amb vehicles que va començar des de Sant Pere i va anar passant
pels pobles de l’Empordà que ens vam coordinar. La marxa va acabar a la plaça de Verges,
on es va llegir el manifest i es van fer un seguit d’actuacions musicals i reivindicatives.
Pel que fa al dia 11, a Viladamat donarem continuïtat al que vam fer l’any passat. Enguany
sortirem de la Plaça de la Vila a les 9 del matí i pujarem al Puig Segalar. Allà ens trobarem
amb la gent d’Albons, les Olives i la Tallada, que hauran començat a caminar des dels seus
pobles. Esmorzarem, cantarem tots junts els Segadors, i llavors baixarem a fer una refrigeri i
vermut a la plaça amb tothom qui ho vulgui a les 12 del migdia.
El mateix dia 11 a dos quarts de 3 de la tarda marxarà l’autocar cap a Barcelona, per arribar
a la manifestació de les 6 de la tarda, i participar en un dels actes reivindicatius més
multitudinaris del país. Lamentem que no hi hagi hagut prous places a l’autocar i que hi hagi
hagut gent que no s’hagi pogut sumar a aquesta crida per culpa de temes logístics. Com
haureu vist el col·lapse és general i ens ha estat impossible trobar un altre autocar.

Xerrada
Aprofitem aquest butlletí per fer difusió de la xerrada que tindrà lloc el dia 14 de setembre
a 2/4 de 9 del vespre a la sala de plens de l’Ajuntament. En aquesta trobada, la Laura Roma
farà una exposició sobre l’art d’entendre’ns, i es posaran en pràctica aspectes com el
llenguatge verbal i no verbal, l’aprofitament de tota la informació que rebem dia a dia o
eines per millorar la comunicació entre les persones. Us animem a tots a participar-hi.
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Volem felicitar els Sant Felius pel programa tan complert d’activitats que han fet aquest
any, i felicitar-los pels 10 anys que fa que treballen perquè tinguem una Festa Major tan
lluïda. Agrair-los també que hagin acceptat les peticions que se’ls va fer des de l’Ajuntament
per tal de millorar les condicions de la festa, tot i que això hagi suposat un cost extra per
l’associació. D’una banda l’augment de lavabos, i de l’altre la presència de seguretat
contractada per evitar aldarulls i l’atenció d’una ambulància durant la nit per qualsevol
incident que es pogués produir. La neteja dels carrers va córrer a càrrec de l’Ajuntament,
tan per part de la brigada municipal com per una empresa privada. També felicitar als Sant
Felius per la seva solidaritat en destinar el 10% de la recaptació de la barra al foc, són
actuacions com aquestes les que donen caràcter a un poble i el distingeixen de la resta.

Parc eòlic
Tot i que l’Ajuntament no ha estat informat ni de forma oficial ni extraoficial sobre quin és
l’estat del projecte del parc eòlic que hauria d’ocupar la muntanya de Viladamat, ens hem
assabentat a través del Diari Oficial de la Generelitat de Catalunya (DOGC) que es torna a
activar el procés de tramitació. Tan és així, que va sortir publicat que l’empresa tenia
aprovat l’informe d’impacte ambiental. D’entrada i com la resta de pobles afectats
(Ventalló, Viladamat, Albons, La Tallada i Bellcaire) hem presentat un recurs d’alçada
perquè s’aturi la tramitació del parc. Tan aviat com tinguem informació sobre el parc i el
seu futur ho exposarem a tot el poble.

Estat de comptes
Ja fa un any que us vam presentar l’estat de comptes de l’Ajuntament, i tal com ho vam fer
llavors, ho tornem a fer un any després. Com ja havíem explicat, el que pretén aquest estat
de comptes no és res més que fer una fotografia de l’estat econòmic de l’Ajuntament. Per
tan aquí s’hi reflecteixen tan els deutes que té l’Ajuntament (ja sigui a bancs en forma de
crèdit, com a proveïdors en forma de factures sense pagar), com els diners dels què
disposa, com les subvencions que rebem.
Segons consta en el document oficial del Ministerio español de Hacienda en data
31/12/2011, el deute de l’Ajuntament de Viladamat és de 146.000 €. Si recordem que al
desembre del 2010 aquest deute era de 171.000 €, podem dir que durant aquest any hi ha
hagut una reducció del deute de 29.200 €. Podeu consultar aquesta informació a la pàgina
web següent:
http://www.meh.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/DeudaViva/InformeDeuda2011.pdf

Caldrà afegir a aquest deute, el que segons el procés de participació ciutadana es va decidir
pagar a Rubau-Tarrés. Per tan, quan acabin les negociacions que s’estan duent a terme us
podrem informar exactament de la quantitat que es tracta.
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Els comptes actuals de l’Ajuntament de Viladamat són els següents:
DATA

ENTITAT

CONCEPTE

EUROS

25/03/2003

Banc Santander

--

7.200,00

07/08/2003

La Caixa

Camí Palauborrell

8.120,43

30/03/2006

La Caixa

Construcció Ajuntament nou

24.168,60

01/07/2010

La Caixa

Construcció Local polivalent

103.382,44

Informació Municipal

CRÈDITS

FACTURES PENDENTS
30/05/2010

BRD Arquitectes

Projecte llar d'infants

22.706,10

27/08/2010

TP Sport

Vestuaris Local polivalent

2.465,04

12/11/2010

Construccions Busquets

Obres extres Local polivalent

27.017,07

30/11/2010

Construccions Busquets

Construcció Local polivalent

66.541,94

20/05/2011

J.Peraferrer S.L.

Neteja de camins i zona esportiva

35.093,82

13/10/2011

Lluís Torrent

Treballs lampista

1.456,29

30/03/2012

Excavacions Jordi Fàbrega

Neteja camins rurals

806,04

TOTAL PENDENT DE PAGAR

298.957,77

SUBVENCIONS PENDENTS DE COBRAR
--

PUOSC Local Polivalent

54.437,28

--

Diputació Cooperació cultural

2.067,50

--

Diputació Gestió forestal

1.549,57

--

Diputació Cooperació municipis

19.812,00

Diputació Obres menors

2.438,35

Generalitat Joventut

9.865,00

DINERS EN ENTITATS BANCÀRIES
11/06/2011

Caixa operativa

--

253,39

11/06/2011

BANC POPULAR

--

8.256,98

11/06/2011

La Caixa

--

27.767,01

11/06/2011

BBVA

--

3.088,77

11/06/2011

Santander

--

4.181,89

TOTAL TRESORERIA I PENDENT COBRAMENT

DEUTE TOTAL

133.717,44

165.240,33

Només citar que les factures de Construccions Busquets, i la de J.Peraferrer S.L. han estat pagades per Bankinter,
acollint-nos al decret de pagament a proveïdors, però això no treu que l’Ajuntament continua tenint aquest deute.
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
A la pregunta “Voleu que l’Ajuntament qualifiqui com a zona industrial el sector sud?” els resultats
de les votacions van ser els següents:

NO

108 vots (81%)

SÍ

21 vots (16%)

BLANC

1 vot (1%)

NUL

2 vots (2%)

Actualment el cens és de 393 votants i van votar 132 persones, això vol dir que hi va haver una
participació d’un 35%, Aquesta és la participació més alta registrada al nostre país en un procés de
participació ciutadana d’aquestes característiques,
Els membres de l’equip de govern valorem les consultes populars com una eina absolutament
democràtica, i ja en el nostre programa electoral explicàvem que hi recorreríem quan hi hagués
temes de gran transcendència per el poble. Amb decisions com aquestes es demostra que altres
maneres de gestionar el poble són possibles, i al mateix temps es deixen enrere maneres de fer
dignes d’altres èpoques.
Dit això ens agradaria fer un seguit de puntualitzacions:
Dins del procés de participació ciutadana de redacció de Plans d’Ordenació Urbana Municipal
(POUMs), es preveu la possibilitat de preguntar al poble quina és la seva opinió respecte qualsevol
tema referit al propi POUM. Per tan, en cap cas preguntar el poble és il·legal.
Tan a la carta passada per l’equip de govern a les cases com a la reunió explicativa, es va dir que el
manteniment dels vials i de l’enllumenat aniria a càrrec del poble, cosa que és del tot certa. A la
reunió oberta al poble es va explicar clarament que els costos d’urbanització anaven a càrrec dels
propietaris de les parcel·les.
L’equip de govern de Viladamat mai s’ha posicionat per cap de les dues opcions, ni ha dit mai quina
era l’opció que la gent havia de triar. I ha estat així per tal que fos una decisió amb consciència,
individual i sense condicionament, ni positiu ni negatiu. Qui ha decidit que aquella zona no fos zona
industrial, agradi o no, ha estat el poble de Viladamat, i l’equip de govern així ho respectarem.
En cap cas es trenca un conveni, ja que en no passar-se per ple el document firmat per l’ex-alcalde
Joan Bardera i Josep Rubau, no es pot considerar un conveni legal.
No requalificar el sector sud NO implicarà que Rubau-Tarrés hagi de deixar l’activitat que hi està
duent a terme i que te legalitzada, sinó simplement que no s’hi podrà fer un polígon industrial.
Qualsevol persona interessada pot passar per l’Ajuntament a consultar el document firmat per l’exalcalde i Rubau-Tarrés.
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