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Plens municipals
●

Els plens són oberts a tothom, hi podeu assistir i aportar-hi la vostra veu.

●

Se celebren el primer dimecres, no festiu, dels mesos imparells.

●

La propera convocatòria serà el dimecres 3 de gener a les 7 de la tarda.

Butlletí municipal

Renovació de la xarxa d’aigua i de clavegueram
●
A mitjans d’octubre s’ha iniciat les obres de renovació de les xarxes
d’aigua i clavegueram del nucli antic.
Cada habitatge ha rebut una carta informativa de l’inici de les obres i de la
disposició de l’ajuntament en informar sobre qualsevol dubte.
●
El dia 3 de novembre, s’ha rebut la comunicació acceptant la petició d’una
subvenció dels fons Next Generation per a fer la renovació de la xarxa d’aigua
dels carrers: Cases Noves, Escoles, Empordà i Canigó.
L’ajuntament haurà de fer una inversió del 20% del total del projecte que puja,
aproximadament, uns 95.000€. Les obres s’han de fer entre el 2023, el 50% com
a mínim, i el 2024, la resta.

Pavimentació dels carrers del nucli antic
●
S’ha aprovat, inicialment, el projecte de pavimentació dels carrers del
nucli antic i la remodelació de la plaça de l’Església.
El projecte és públic i es pot consultar aquí:
https://www.viladamat.cat/projecte-pavimentacio-nucli-antic-de-viladamat/
●
El dissabte 26 de novembre, a les 11 del matí, a l’ajuntament, es farà la
presentació presencial d’aquest projecte.

Festa major 2022
Gràcies a l’organització de l’associació juvenil Sant Felius i a la participació de la
Colla Gegantera i Grallera, la festa major va ser de les de més èxit de la història.
Després d’una reunió amb els Sant Felius, es va acordar, per a la festa major del
2023, millorar l’oferta lúdica per a la mainada, repensar alguna activitat de la
festa i es va plantejar la possibilitat d’un canvi d’ubicació dels concerts nocturns
a la zona de l’Ateneu. La resta de la programació continuaria fent-se a la plaça
de l’Església.
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Arquitecta
Per tal de regularitzar l’assistència tècnica municipal, l’ajuntament s’ha acollit al
Servei d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. S’ha
contractat els serveis tècnics d’una arquitecta, la Clàudia Gratacós, que dona
servei a l’ajuntament els divendres. En cas de voler parlar presencialment amb
ella, cal demanar cita.

Butlletí municipal

Deixalleria
●
S’ha portat material per endurir el terra no formigonat i facilitar la feina
de càrrega dels camions que recullen els diversos residus.
●
Restes vegetals:
Degut a la normativa estatal de prohibició de fer foc, es poden deixar les restes
vegetals al fons de la deixalleria, de manera repartida. Posteriorment, una
màquina les triturarà i es deixarà com a compost.
Es demana ser molt curosos i només deixar restes vegetals. És molt important
contribuir a fer bé un bon reciclatge en bé de tothom.
El cost de la recollida de restes vegetals s’ha incrementat de forma exponencial,
i cal buscar una solució que faciliti reciclar i a l’hora no incrementar les despeses
municipals.
●
La deixalleria és un espai on deixar els residus domèstics dins del
corresponent contenidor (voluminosos, fusta, ferralla i runa). Es recorda que hi
ha una zona de recepció de residus especials com piles, olis, medicaments,…
Algunes persones aboquen materials no reciclables o no estan ben ubicats i
implica un increment dels costos de recollida.
●
De moment, l’abocador Terra Negra està tancat. Les runes s’han de
traslladar a l’abocador comarcal de Pedret i Marzà.
Les deixalleries municipals estan pensades per a dipositar petites quantitats de
residus i es recorda que qualsevol resident a l’Alt Empordà, té accés gratuït a la
deixalleria comarcal de Pedret i Marzà.

Porta a porta
●
La recollida porta a porta de la matèria orgànica s’ha ampliat als següent
carrers: l’Escala, l’Armentera, Figueres, de la Creu, Cases Noves, Raval de les
Cases Noves, Marinada i Pelacalç.
●
S’està treballant, amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per instaurar
la recollida porta a porta al municipi de Viladamat de la resta de fraccions
(envasos, paper, vidre i rebuig) per tal d’incrementar la recollida selectiva.
Encara no hi ha data per la seva implantació. En el darrer any, segons dades de
l’Agència Catalana de Residus, s’ha reduït, malauradament, la recollida selectiva
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en el municipi de Viladamat. Això implica, un increment important del cost
municipal.

Àrea de transició energètica i ecològica

Butlletí municipal

●
S’ha rebut una subvenció per ampliar el nombre de plaques
fotovoltaiques de la teulada de l’ajuntament per augmentar l'autoconsum.
●
Es va demanar una subvenció del fons Next Generation (DUS5000) a finals
de l’any 2021, per tal de substituir tot l’enllumenat actual del municipi per un
enllumenat LED i així millorar aquest servei i reduir la facturació elèctrica, la qual
s’ha duplicat l’últim any per l’encariment de l’electricitat.
●
○
○
○
○

Comunitat Energètica Local (consum compartit).
S’ha canviat la ubicació inicialment plantejada (local social) i s’instal·larà
a l’escola per poder agilitzar els tràmits administratius i tècnics.
Aquest mes de novembre es començarà la instal·lació de la CEL que es
preveu que finalitzi abans de finals d’any.
En el ple del dia 2 de novembre de 2022 es van aprovar les bases
reguladores i les taxes per formar part de la CEL.
El mes de desembre es realitzarà una reunió informativa on s’explicarà
en què consisteix la CEL i els requisits per accedir-hi.

Àrea d’educació
●
L’equip de govern ha tornat a entrevistar-se amb el Director dels SSTT del
Departament d’Educació a Girona per reclamar la tercera fase de l’escola que
consisteix en la remodelació de la part antiga de l’escola. S’ha aconseguit el
compromís de l’inici de les obres, probablement, durant l’any 2024. Nosaltres
continuarem insistint trimestralment en aquesta demanda imprescindible per a
l’escola.
●
S’ha creat la convocatòria d’una beca per alumnes empadronats a
Viladamat que estiguin estudiant Batxillerat o Cicles Formatius, per al treball de
recerca o projecte de final d’estudis. Esperem que aquest curs hi hagi molts nois
i noies que presentin el seu treball de recerca o projecte de final de curs.
Trobareu les bases al web de l’Ajuntament o demanant informació a la
dinamitzadora cultural.

●

Consell de poble d’infants. La mainada de l’escola podrà exercir, com a
ciutadans que són, el seu dret a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre,
prendre decisions i elevar al Plenari Municipal les seves propostes, amb la
finalitat de contribuir a millorar el poble. Properament se celebrarà el primer
Consell de Poble d’Infants a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
●
Es va fer concurs públic per a la contractació de tres monitores pel casal
d’estiu. Van sortir escollides la Mar Gasull, l’Aina Antolín i la Paula Poch.
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●
Aquest estiu s’ha tornat a oferir el casal d’estiu: per a la mainada de 3 a
11 anys durant els matins (de 9 a 13 hores) de juliol i agost, oferint la possibilitat
del servei de carmanyola (de 13 a 15 hores); i el casal dels joves de 12 a 16 anys
tres dies durant tardes del mes de juliol. S’han ocupat totes les places
disponibles i les famílies n’han fet una valoració positiva.

Butlletí municipal

●
Mentre durin les obres de renovació de les xarxes d’aigua i clavegueram,
el transport escolar que fa el desplaçament de l’alumnat de l’Institut de l’Escala,
farà el servei d’anada i tornada a la parada d’autobús de la Carretera de l’Escala.

Activitats culturals i festives
●
Homenatge a la gent gran. Es va celebrar el diumenge 29 de maig.
L'homenatge va consistir en l’acte d’entrega dels detalls, per part d’alumnes de
l’escola, als convilatans de més de 65 anys, un concert a l’església, un vermut i
una obra de teatre. Al dinar d’homenatge hi van participar 130 persones.
●
Enguany s’ha pogut celebrar el Carnaval infantil, la visita a Berriatua, la
Fira del vermut, la revetlla de Sant Joan,... retornant a la “normalitat” esperada
després de la pandèmia.
●
Es vol ressaltar la participació de dones ucraïneses en la celebració de la
Brunyolada. Van cuinar plats típics del seu país i es van compartir els seus plats
i els nostres brunyols.
●
Cultura a la fresca. Durant els mesos de juliol i agost s’han fet diferents
actes lúdics a la plaça de l’Església. És important per al poble, continuar oferint
actes culturals que permeten gaudir d’espectacles i de la fresca de les nits
d’estiu.
●
Quina. L’ajuntament col·labora amb les entitats del poble (AFA de
l’escola, associació juvenil Sant Felius, CF Viladamat i Colla Gegantera i Grallera),
fent l’aportació del personal de seguretat i la neteja dels serveis.
●
Reis d’Orient. Amb la pretensió de fer un campament de Reis més
participatiu, es demana la col·laboració de persones voluntàries de tot el poble.
Es farà una reunió el dissabte 26 de novembre a les 12 del migdia, a
l’ajuntament,, amb totes les persones interessades, per definir com hauria de
ser el seguici, els elements artístics i decoratius de la cavalcada.
●
Anem al Teatre. Amb l’interès de gaudir de propostes culturals de les
comarques gironines, aquesta tardor s’ha tornat a fer difusió per adquirir
entrades d’obres de teatre i aconseguir una rebaixa en el cost, aprofitant el
descompte per grup.

●

Festa d’hivern. El proper 8 de desembre hi haurà una audició de sardanes
i un vermut a la plaça de l’1 d’Octubre (davant l’ajuntament), a dos quarts de 12
del migdia (11:30). Se’n farà difusió en les cartelleres i canals habituals.
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Zona Ateneu i camp de futbol
●
Degut al deteriorament, pel pas dels anys, dels antics bancs per seure del
camp de futbol, s’han renovat i se n’han fet de nous per encabir a tota la gent
que va al camp.
●
L’Ajuntament s’ha fet càrrec del pagament del material que la Junta del
Club de Futbol Viladamat ha utilitzat per moure les banquetes de lloc, pintar les
casetes velles i la paret interior del camp de futbol.

Butlletí municipal

Local social
●

S’han canviat les portes d’emergència del local social, per tal de facilitar
l’accés però sobretot, per tal de millorar-ne la seguretat i l’estalvi d’energia
elèctrica dels aparells d’aire condicionat.
●
S’ha demanat pressupost per canviar el sistema d’obrir i tancar les
cortines de l’escenari. L’estructura que subjecta les cortines, s’ha malmès a
còpia de fer-ne ús i és necessari adequar-la per a facilitar-ne el bon
funcionament.

Serveis
Després de les jubilacions d’en Joan i la Mercè de la botiga Queviures Can Catoi
i ara de la Nuri del Bar Can Catoi, des de l’Ajuntament no podem amagar la tristor
i preocupació en veure com van tancant els establiments històrics del centre del
poble. Tot i que el nombre total de negocis (botigues, bars i restaurants) va
creixent, és ben cert que els nous establiments es van localitzant a la carretera
de l’Escala i allunyats del nucli urbà.
Amb el sistema econòmic i el model de vida actuals, es difícil el relleu
generacional d’aquests tipus de negocis i és evident la necessitat del
manteniment d’uns serveis que són imprescindibles per a la vida al poble, per
continuar creant comunitat i per al manteniment de les relacions humanes entre
la gent que hi convivim.
És per aquest motiu que s’ha demanat a l’arquitecta municipal un estudi per a
poder remodelar un dels locals municipals amb l’objectiu de tenir a disposició
de la gent del poble un espai on oferir el servei de bar, un lloc on compartir
estones d’esbarjo i/o trobades, i un petit apartat on també s’hi puguin trobar
aquells productes de primera necessitat que ara no s’ofereixen a cap dels
establiments del municipi.
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Un cop es tingui l’estudi i s’hagi valorat la viabilitat pressupostària de la inversió,
l’equip de govern de Viladamat farà públic el projecte, es posaran sobre la taula
tots els avantatges i inconvenients i es posarà a consulta popular si es creu
necessària la remodelació d’un dels locals municipals per aquesta finalitat.

Persones refugiades ucraïneses

Butlletí municipal

●
Des de primers del mes d’abril van anar arribant persones ucraïneses
ubicades a l’hostal l’Esplai. La majoria, dones i mainada.
●
Es va crear un grup de WhatsApp per organitzar el voluntariat per ajudar
a millorar la seva estada a Viladamat.
●
Un grup de joves del poble van organitzar una festa infantil per donar-los
la benvinguda, es van deixar bicicletes, es van fer sortides a diferents indrets de
la comarca,...
●
La mainada, en edat d’escolarització obligatòria, van ser incorporats a
l’escola de Viladamat i a l’Institut de l’Escala.
●
Les persones ucraïneses, per decisió de Creu Roja Espanyola, van ser
desplaçades a altres hotels de Roses i Figueres a principis del mes de setembre.

Ordenances fiscals
●
Per norma general i per evitar la pèrdua de capacitat econòmica dels
ajuntaments, anualment es fa la revisió de les ordenances fiscals (impostos
municipals). Aquesta revisió sol ser amb un augment similar o igual al de l’índex
de preus de consum (IPC). En els darrers tres anys degut a la pandèmia i tot i
l’augment de l’IPC, des de l’Ajuntament de Viladamat es va decidir només
retocar algun tram de la taxa d’escombraries, ja que representava un dèficit
pressupostari, és a dir, es recapta menys quantitat per taxa d’escombraries que
el que es paga al Consell Comarcal per la recollida i el seu tractament.
●
Aquest any, però, amb el preu de la llum pels núvols, tot i l’energia
elèctrica generada per les plaques fotovoltaiques i les mesures d’estalvi
energètic, s’ha doblat la factura per enllumenat públic.
●
Amb un IPC interanual del 9% (setembre), s’ha acordat apujar la majoria
dels impostos i taxes, només un 3%, que és un terç del percentatge que
pertocaria en condicions normals.
●
El pressupost 2023 definitiu serà publicat al web de l’Ajuntament a
principis d’any. Qualsevol persona que vulgui fer alguna pregunta sobre
qualsevol concepte pressupostari, podrà dirigir-se a l’ajuntament i fer la
consulta.
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Camins, recs, carrers i espais municipals exteriors
●
S’han col·locat reductors de velocitat, i la corresponent senyalització, als
carrers: Nou, Migdia, de la Creu i Jardí del Rei.
●
S’han canviat les papereres dels carrers. El disseny escollit és per evitar
dipositar brossa que s’ha de llençar en els contenidors de reciclatge.

Butlletí municipal

●
S’han pintat les senyalitzacions d’alguns carrers del poble. No s’ha actuat
en els carrers on es faran les obres de la renovació de la xarxa d’aigua i de
clavegueram.
●
S’ha reposat l’alzina morta de la plaça Tramuntana. També, la tapa de
ferro protectora de la distribució de la xarxa elèctrica de la zona, que van robar.
●
S’ha netejat el torrent de darrera de can Font. Està previst desbrossar
torrents i recs per tal d’evitar problemes d’escòrrec d’aigua en temps de pluja
abundant.
●
Es va demanar la visita de tècnics de l’ACA per revisar l’estat dels torrents
de Viladamat, els ponts de Sant Quirze, Pas de Moles i Pas del Balcà i els
escòrrecs de sota els ponts de la C31. Es constata la necessitat de millorar el Pas
del Balcà. L’Àlex Rocas (ACA Girona) està informat de la necessitat. Esperem
resposta.
●

S’han demanat pressupostos per arreglar el pont de la Font de l’Ermedà.

●
S’agraeix la participació voluntària de diferents persones que, anualment,
col·laboren en netejar les vores de les fonts de l’Ermedà i Palauborrell.
●
Es demanarà la recollida de les colònies de coloms d’alguns coberts del
poble. Hi ha subvenció de la Diputació de Girona per aquest concepte.
●
S’ha reparat un tram del camí del Mas de Sant Feliu, a l’alçada de la
“barraca d’en Pujol”.
●
Una empresa de telefonia, contractada per la Generalitat de Catalunya,
ha soterrat la línia de fibra òptica a la carretera GI 623.
●
Gats i gossos. Des de l'any 1994 és obligatori a Catalunya, que tots els
gossos, gats i fures estiguin identificats amb un microxip que els implanta el
veterinari. Això permet la localització dels propietaris en cas de pèrdua o
abandonament. Tots els propietaris de gats, gossos i fures han de saber que per
tenir els seus animals en el registre ANICOM, només cal que els vagin a censar a
l’ajuntament i així ja compliran amb la llei.
●
Per Nadal es col·locaran diversos llums nadalencs en alguns carrers del
poble.
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Carrer del camí de Palauborrell
●
S’ha tornat a sol·licitar a Endesa el soterrament de la línia de mitja tensió,
però ens han confirmat que, només, modificaran la posició de l’escala de
reparació de la torre de llum per tal d’alliberar l’espai de circulació.

Butlletí municipal

●
S’ha fet la connexió de la línia telefònica del camí de Palauborrell amb la
caixa situada al carrer Migdia. Es va haver de refer la vorera de la carretera de
Figueres, entre el carrer de la Creu i el carrer Migdia, perquè no era consistent i
no va suportar l’obra de soterrament.

ADF Viladamat
●
Es continua fent la neteja necessària per a mantenir la franja de seguretat
en previsió d’incendis en les finques que envolten el Puig Segalar.

Dispensari mèdic
●
S’ha insonoritzat la porta de la infermeria per tal d’assegurar la privacitat
de l’atenció a les persones usuàries.

●

Mensualment, es fan públics els horaris d’atenció mèdica tant al
dispensari de Viladamat, com als de l’Armentera i Ventalló. Podeu consultar-ho
al web de l’ajuntament o subscriure-us als canals informatius municipals.

L'Ajuntament a les xarxes socials, canal Telegram de comunicació i
el butlletí informatiu
●

Podeu seguir les activitats programades al poble i informació diversa a:
Facebook:
https://ca-es.facebook.com/ajuntamentdeviladamat/
Instagram:
https://www.instagram.com/ajuntamentdeviladamat/
https://www.instagram.com/bibliotecaviladamat/
https://www.instagram.com/ej_viladamat/

●
S’ha obert un canal Telegram de comunicació. Si us hi voleu adherir, cal
que ompliu un document de consentiment. El podeu trobar en l’enllaç següent
o bé a l’oficina de l’Ajuntament.
http://www.viladamat.cat/nou-canal-de-telegram/
●

Podeu fer la subscripció al butlletí informatiu (infoviladamat) en
aquest enllaç: http://www.viladamat.cat/butlleti-electronic/
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