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Plens municipals
●
Els plens són oberts a tothom, hi podeu assistir i aportar-hi la vostra veu.
●
La propera convocatòria serà el dimecres 3 de novembre a les 7 de la
tarda.

Butlletí municipal

Pressupost 2021
Del pressupost previst, fins ara hem pogut materialitzar les següents inversions:
o 2a fase de l’adequació de la deixalleria per poder realitzar la classificació
de residus especial i la implantació de la recollida porta a porta.
o

Adquisició d’una nova compostadora mecanitzada de matèria orgànica
per ampliar la recollida a tot el municipi.

o

Ampliació de la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici de
l’Ajuntament en 5KW per incrementar l’autoconsum i disminuir la factura
elèctrica.

Deixalleria
S’han realitzat millores a la deixalleria a partir d’una subvenció de l’Agència de
Residus de Catalunya. S’ha fet un cobert on s’ha instal·lat un nou compostador
mecanitzat i també s’hi ha traslladat el compostador que hi havia el camp de futbol.
S’ha dotat l’accés amb targeta i càmeres de vigilància, per tenir un major control i
disminuir l’abocament de residus de persones no residents a Viladamat. La targeta
d’accés es pot recollir a l’ajuntament en horari de 10 a 13h. Només es donarà una
targeta per habitatge.
Per millorar la separació de residus s’han instal·lat:
o

Tres contenidors de gran capacitat: un per la ferralla, un altre per
voluminosos i un altre per fusta. A cada contenidor hi trobareu un cartell
provisional indicant què hi va a cada lloc.

o

Tres contenidors tipus “iglú” de recollida selectiva (paper, envasos i
vidre).

o

Un contenidor de matèria orgànica d’emergència, al costat del cobert
dels compostadors.
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Es recorda, que hi ha un espai habilitat per les restes vegetal on no s’hi pot
abocar cap altre residu que no sigui vegetal. Les restes vegetals no es poden
abocar en el contenidor de rebuig.

Butlletí municipal

Properament es preveu que la deixalleria també disposi de:
o

Contenidors per a la recollida de residus especials (piles, fluorescents,
electrodomèstics, medicaments, aerosols ...).

o

Una àrea d’emergència per la futura recollida del porta a porta.

Zona Ateneu i camp de futbol
●
Durant el mes de juliol, l’associació juvenil El Teix va organitzar un camp
de treball amb joves i van utilitzar l’Ateneu com a centre per a menjar-hi i dormir.
Van netejar una bona part dels boscos de la zona de Palauborrell.
●
S’ha fet el manteniment de les bigues de fusta de la teulada.
●
La caseta on s’ubicava la compostadora de matèria orgànica, s’aprofitarà
per emmagatzemar material municipal (mànegues d’aigua, eines diverses,...).
●
S’ha acabat de construir una barbacoa per a ús dels veïns i veïnes.
●
S’ha canviat el marcador del camp de futbol perquè no funcionava.
●
És necessari limitar la velocitat de circulació pel carrer Ateneu i per tot el
poble. Una velocitat superior a 30 km per hora, perjudica la seguretat de tothom.

Local social
S’ha arreglat la paret (cara est) i la instal·lació elèctrica malmesa per les
pluges abundants del temporal Glòria.
●
S’ha instal·lat un sistema d’emergència per calor.
●
S’han arreglat i instal·lat nous llums d’emergència, substituint els
malmesos.
●
Abans d’acabar aquest any, s’instal·laran les noves portes d’emergència.
●

Convenis
●
S’han signat dos convenis amb l’associació El Teix. Un per ubicar els
membres del Campus, i un altre per la cessió temporal del local social per a les
activitats del casal jove d’agost.
●
Transport col·lectiu adaptat. S’ha signat un nou conveni entre els pobles
d’Albons, l’Armentera, Sant Pere Pescador, Ventalló i Viladamat. S’amplia les
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ajudes a les persones que ho necessitin per traslladar-se als hospitals públics de
Figueres i Girona.
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Agutzils
●
Es va convocar concurs públic per cobrir una plaça de peó en règim
laboral. La Yessika Toro és la persona contractada des del mes de gener.
●
En Xavier Gasull està de baixa mèdica d’incapacitat laboral des del mes
de febrer.
●
Degut a la baixa mèdica d’incapacitat laboral d’en Luís Méndez, s’ha
contractat, de forma urgent i per un període temporal, en Jordi Madrenas. No
es va presentar cap més persona a la convocatòria per cobrir aquesta plaça.

Camins, recs, carrers i espais municipals exteriors
●
La fundació ALTEM ha fet neteja d’herbes dels carrers del poble.
●
Una empresa privada ha concertat amb els veïns de la zona boscosa de
Cal Belga per tal d’aprofitar l’excedent forestal per generar biomassa.
●
Abans de l’inici de l’estiu, es van netejar i condicionar camins, i es van
netejar marges.
●
Un any més s’han desbrossat les parcel·les privades abans de la Revetlla
de Sant Joan.
●
S’ha actuat en els fils de llum i telefonia de les façanes que estaven
penjant.
●
S’ha condicionat la “plaça del triangle”, al carrer dels Horts com a
pàrquing provisional.
●
Accident al carrer de la Creu. Un camió de la recollida d’escombraries va
arrencar els fils de llum i telefonia de la façana de can Salellas. També va
malmetre els fils d’altres punts del poble: a l’entrada del carrer Ateneu i a la
intersecció entre el carrer Cases Noves i Raval de les Cases Noves. Les
companyies de llum i telefonia van resoldre-ho la mateixa setmana.
●
S’ha fet una petició als propietaris de la zona per obrir un carrer, des de
darrera la plaça Tramuntana fins al camí de la deixalleria, per tal de facilitar
l’accés de camions i tractors cap al Pont de Sant Quirze.
●
Els Agents Rurals han prohibit l’accés motoritzat al Puig Segalar, degut al
gran risc d’incendis a la zona.
●
Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil que inclou les
zones de risc i el material que té el municipi per poder fer front a l’emergència
i l’organització municipal en cas d’incident greu.
●
S’ha fet la delimitació dels termes municipals amb Albons, l’Escala i
Ventalló, amb els respectius ajuntaments i l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
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●
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.
●
S’està redactant un estudi de les barreres arquitectòniques del poble per
tal de millorar l’accés de les persones amb dificultat de mobilitat, cotxets de
mainada, etc.
●
S’ha comprat una màquina de tallar gespa. L’antiga màquina tenia molts
problemes mecànics que feia inviable la seva reparació.
●
S’ha instal·lat un reg automàtic a la Plaça de l’1 d’octubre.
●
Per tal de fer més segura l’entrada al poble pel carrer dels Horts, s’han
col·locat coixins berlinesos per reduir la velocitat dels vehicles. Per al proper any,
s’estudiarà poder col·locar reductors de velocitat a altres carrers d’entrada al
poble.
●
S’han substituït alguns panots de vàries voreres del poble perquè
representaven un perill per als vianants.
●
Per Nadal es col·locaran diversos llums festius en alguns carrers del poble.

Carrer del camí de Palauborrell
●
S’ha sol·licitat a Endesa el soterrament de la línia de mitja tensió i la
connexió de la línia de baixa tensió per a totes les parcel·les d’aquesta zona. De
moment, no tenim cap resposta de l’empresa Endesa.

ADF Viladamat
●
Es continua treballant en la neteja forestal de les zones de Palauborrell i
del Puig Segalar.
●
Com cada any, persones voluntàries han fet neteja de les fonts de
Palauborrell i l’Ermedà.

Àrea d’educació
●
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. Aquest curs no es va presentar ningú.
●
L’equip de govern ha tornat a entrevistar-se amb el Director dels SSTT del
Departament d’Educació a Girona per demanar la remodelació de la part antiga
de l’escola. Ens ha promès que les obres es realitzaran durant l’any 2022.
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●
Durant aquest passat curs escolar, l’escola de Viladamat ha estat
treballant en un projecte transfronterer amb l’escola la Bressola de la Catalunya
Nord. Han compartit un projecte i han estat en contacte per carta i per correu
electrònic. Els nens i nenes ho han disfrutat molt.
●
Durant aquest curs, l’alumnat de l’escola ha treballat un projecte sobre
l’Empordà, i com a procés final van demanar poder posar nom a la placeta
d’entrada a l’escola, escollit pel propi alumnat. A la placeta hi ha una placa
simbòlica amb el nom: Placeta de l’Empordà dedicada a la mainada.
●
De cares al curs 2021/2022, està previst crear un Consell de poble
d’infants. Un espai on podran 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.
●
Es va fer concurs públic per a la contractació de dues monitores pel casal
d’estiu. Van sortir escollides la Laura Gasull i l’Aina Antolín.
●
Aquest estiu, un any més, el poble ha disposat de Casal d’estiu. Durant el
juliol i l’agost hi ha hagut el casal de la mainada (de 3 a 11 anys), i les tardes del
mes de juliol el casal jove (de 12 a 16 anys). Com cada any hi ha hagut molt bona
acollida i s’han ocupat totes les places disponibles.
●
Abans de l’inici del nou curs escolar s’han fet varis arranjaments a l’escola:
treure nius d’abelles del pati, pintar el menjador escolar gràcies a la col·laboració
de l’AFA, manteniment de les estructures del pati, canviar vidres trencats i
llençar material en desús.

Àrea de transició energètica i ecològica
●
L’empresa Goufone, ha finalitzat la instal·lació de la fibra òptica a tot el
municipi.
●
El Consorci Costa Brava ha acabat el projecte de la depuradora de
Viladamat. L’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) té previst iniciar les obres el
2022. El Consell Comarcal ha de ser el coordinador de les depuradores de l’Alt
Empordà.
●
S’ha iniciat l’estudi, a nivell municipal, per a la creació i instal·lació d’una
Comunitat Energètica Local a la coberta del local social. L’objectiu de la creació
de la CLE és el de transformar la manera en què els ciutadans del municipi de
Viladamat accedeixen a l’energia a través de l’impuls per a la creació d’un
autoconsum compartit (Comunitat Local d’Energia) per part de l’Ajuntament,
que fomenti la producció d’energia renovable en l’àmbit local i el consum de
recursos eficient. Es preveu, en la primera fase, que la instal·lació d’autoconsum
compartit s’ubiqui a la coberta del local social amb una potencia d’uns 40kw i
se’n puguin beneficiar entre 20-40 habitatges (radi d’influència de 500m i sense
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instal·lacions d’autoconsum) més els equipaments municipals (escola, local
social, camp de futbol i Ateneu).
●
S’ha redactat un estudi de l’enllumenat públic subvencionat per la
Diputació de Girona. Aquest estudi fa un inventari de punts de llum (potència,
tipus …), mapes lumínics de l’enllumenat públic i propostes d’inversió. L’objectiu
d’aquest estudi és definir les inversions per reduir al màxim el consum energètic
i per tant, rebaixar el cost d’aquest servei.
●
S’ha ampliat la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici de
l’Ajuntament en 5KW més per incrementar l’autoconsum i disminuir la factura
elèctrica. Des de l’ampliació, l’autoconsum és d’un 60-70% amb producció
d’excedents.
●
Adhesió a la proposta de l’ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies per
fomentar la utilització del transport públic i la mobilitat sostenible, sol·licitant
l’augment de freqüència en l’aturada de trens a l’estació de Camallera i l’enllaç
amb autobusos.
●
Adhesió al Pacte d’Alcaldes per a l’Energia i el Clima, per la redacció del
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). El PAESC és un document
estratègic de planificació energètica i climàtica local. Conté les accions que cada
ens local ha de dur a terme per superar els objectius establerts per la UE per al
2030, i així anar més enllà de la reducció del 55% de les emissions de CO2 al seu
terme. Ha de tenir una visió ambiciosa i incloure mesures d’adaptació als
impactes del canvi climàtic.
●
S’han substituït els aparells d’aire condicionat del dispensari i de l’oficina.
Els nous aparells són més eficients, tant pel que fa al consum energètic com per
l’adequació de la capacitat frigorífica als espais.

Activitats culturals i festives
●
Cultura a la fresca. Durant els mesos de juliol i agost, s’ha continuat
programant actes per dinamitzar culturalment els vespres d’estiu a Viladamat.
Hi ha hagut concerts de música balcànica, sessió de cinema i concerts amb joves
promeses de la veu i una orquestra de cambra tocant a la plaça de l'Església.
●
Portal Blau. L’organització del festival Portal Blau va posar cartells
publicitaris al carrer de l’Escala i, a canvi, vam sol·licitar 12 entrades per sortejar
entre les persones empadronades a Viladamat.
●
Amb l’objectiu de millorar el contingut de la revista anual “Viladamat,
terra de lluerts”, vam demanar a les entitats del poble formar un consell assessor
editorial. Hi han participat: la Mercè Costa del Club de lectura, l’Abdon Ablard
de l’associació juvenil Sant Felius i en Dani Hernández, regidor de Cultura.
●
Festa d’hivern. Conjuntament amb l’associació juvenil Sant Felius, s’està
treballant per poder programar alguns actes per celebrar la festa d’hivern 2021.
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●
Homenatge a la gent gran. El celebrarem el diumenge 7 de novembre a
les 11:00 del matí. Com que la situació sanitària ens condiciona, enguany
l'homenatge consistirà en l’acte d’entrega dels detalls per als nostres convilatans
de més de 65 anys i un concert amb la Nova Blanes Orquestra. Vegeu el
programa a l’última pàgina d’aquest butlletí.
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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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