La Sopa

Trobada de Ranxos a
6 VVerges

Xerrada

sobre el
7 Diàlegs
comportament humà

Urbanisme

de la III Fase del
12 Obres
Sanejament

L’ info rmatiu
Butlletí d’Informació Municipal de Verges
Núm. 3 - Hivern 2015

A ra és
l ’ h o ra !

Foto: Manel Carrera

editorial
Comencem un nou any i amb ell nous projectes i
energies renovades. És el moment de fer balanç
de les coses que ens han passat tant a nivell
col·lectiu com personal. Ha estat un any trist
perquè ens han deixat persones molt estimades
al poble, persones que han deixat el seu gra de
sorra i han ajudat a fer de Verges un poble molt
viu. Des d’aquí volem fer arribar una abraçada
ben forta a totes les seves famílies.
Per altra banda, l’arribada de nouvinguts també
ha omplert d’alegria les cases. Ens felicitem per
l’arribada d’aquests nous vergelitans que estem
convençuts que també ajudaran a continuar
fent de Verges, un bon poble per viure-hi.
Aquest 2015 ha estat un any marcat per uns
esdeveniments polítics i socials que formaran
part de la història del nostre país. Després de
mesos convulsos i alguns dies molt complicats,
el nostre país ja té nou president, nou govern i
iniciem el camí cap a la nova República Catalana.
Volem felicitar al nou president de la Generalitat,
el senyor Carles Puigdemont, i ens posem a la
seva disposició per traçar plegats aquest camí
que ja hem iniciat. Estem convençuts que no serà
gens fàcil, que ens venen dies molts complicats i
que haurem de lluitar contra moltes adversitats.
Però l’esperança d’un futur millor farà que tots
plegats ens mantinguem units i preparats.

Des de l’Ajuntament de Verges encarem el nou
any amb la il·lusió i la confiança que els temps
difícils que ens ha tocat viure es quedin cada
vegada una mica més lluny, tot esperant que
la bona feina per part de tots tingui la seva
recompensa. Tenim un gran poble, amb molt de
potencial i amb un gran component humà.
Seguirem amb ganes de fer les coses millor, amb
l’esperança d’estar encertats amb les decisions
que prenguem i amb la voluntat de seguir
escoltant a tothom i d’estar a prop de la gent.

2

Serà un 2016 amb obres al poble: les obres de la
tercera fase del sanejament, les obres de l’edifici
de l’Ajuntament i les obres del rec de l’Estany.
Això vol dir que tindrem uns mesos de molt
moviment i que haurem de tenir molta paciència,
però que valdrà molt la pena.
També serà un any de nous esdeveniments en
els quals demanarem l’ajuda i implicació de tot
el poble: la Trobada de Ranxos de Catalunya que
es farà a Verges.

Per acabar, dir-vos que continuarem esforçantnos per millorar cada dia aquells aspectes que
no ens han deixat massa satisfets. Un d’ells
és el civisme: cotxes aparcats incorrectament
que impedeixen el pas de vianants i d’altres
vehicles; el caos que es genera amb els vehicles
a l’escola; excrements d’animals a la via pública;
el mal reciclatge; etc. Aquest és un problema
que no es soluciona només amb la presa de
decisions de l’Ajuntament, sinó que hauríem
de conscienciar-nos tots plegats i enfortir tota
la població vergelitana per convertir-la en peça
clau per fer de Verges una vila cívica i neta. Ha
de ser un compromís on convergeixin la feina de
l’Ajuntament mitjançant els serveis municipals,
amb el compromís col·lectiu i la responsabilitat
individual del comerç local, les entitats i la
població.
Per tant, és important remarcar aquesta
correponsabilitat de tots plegats i transmetre
un missatge en positiu, de treballar tots en una
mateixa línia.
Esperem que aquest 2016 tinguem tots molta
salut, sort i encerts!

la crònica

OCTUBRE, NOVEMBRE, DESEMBRE I GENER

8d’OCTUBRE

Ple extraordinari.

22 d’OCTUBRE
Trobada
Petit.

revista

País

Es va fer una primera trobada
per crear un nou consell de
redacció per a la revista País
Petit. Després d’aquesta, n’hi
han hagut d’altres. De moment,
les persones interessades s’han
donat un temps de reflexió.

Es va celebrar la jornada de
portes obertes de la Sala de
Lectura. La gent va poder
conèixer les instal·lacions, les
activitats que s’hi fan i gaudir
d’un Contacontes de la mà de la
Ton, a qui li volem agrair la seva
col·laboració. A més, es van
presentar diferents voluntaris
per dinamitzar la Sala de Lectura
amb qui ja s’està treballant.

Castanyada popular.

29 d’OCTUBRE

Reunió
Comissió
Participativa de Cultura
i Festes.
Es va fer la primera reunió de
la Comissió Participativa de
Cultura i Festes de Verges. La
valoració és molt positiva. La
propera serà el dia 18 de febrer
a les 9 del vespre a la Casa de
Cultura.

31 d’OCTUBRE

Acció
solidària
d’urgència: recollida de
roba.

Es va fer una acció solidària
d’urgència, fomentant la recollida
de roba per portar als refugiats
a la frontera de Croàcia amb
Sèrbia. La iniciativa va tenir molt
d’èxit. La roba que va sobrar, es
va portar a Càritas i a l’Armari
Solidari de Celrà. Aprofitem
per agrair a tothom la seva
solidaritat.

Jornada
de
portes
obertes Sala de Lectura.

L’Associació La Sopa de Verges
va participar a la 4a Trobada de
Ranxos a Ponts (Lleida). Ens
hem de felicitar, perquè aquest
any 2016 serà el nostre poble
l’encarregat de celebrar la V
Trobada.

9 de NOVEMBRE

Reunió
monogràfica
sobre circulació.

A les 8 del vespre hi hagué la
primera trobada de la Comissió
d’Obres i Serveis, en la qual es
va començar a treballar amb el
tema de la circulació i mobilitat a
l’interior del poble.

12 de NOVEMBRE
Ple extraordinari.
Un any més, l’Associació
Vergelitana per la Independència
va organitzar una castanyada
popular a la Plaça Major.

14 de NOVEMBRE

III Fòrum de Recerca
del Baix Tera a la Sala
Polivalent.

Vine amb el BUSNIT.

Des de l’àrea de Joventut es va
contractar el BUSNIT, un autocar
per tal que el jovent pogués anar
amb més comoditat a les festes
de Girona.

8 de NOVEMBRE

4a Trobada de Ranxos
Ponts.

L’Ajuntament de Verges i el
Centre de Documentació del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix
Ter, van organitzar el III Fòrum
de Recerca del Baix Ter. Aquesta
jornada servia per promoure
el contacte entre diferents
investigadors i
fomentar les
recerques al territori del Baix
Ter. Va tenir un gran èxit de
participants i de públic.
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OCTUBRE, NOVEMBRE, DESEMBRE I GENER

20 de NOVEMBRE

11 de DESEMBRE

Es va celebrar la primera reunió
de la Comissió Participativa. Es
va començar a treballar amb una
persona experta amb el tema i es
van dissenyar les línies a seguir.

Trobada a la Sala de Lectura
entre el regidor d’Educació i
la representant de la Xarxa de
Biblioteques.

Reunió
Comissió
Participativa.

25 de NOVEMBRE

Xerrada
sobre
hipertensió arterial.

la

El Casal de Jubilats va celebrar
una xerrada sobre “La hipertensió
arterial”.

Visita de la representant
de
la
Xarxa
de
Biblioteques.

Es va celebrar el Taller de
Nadal amb la col·laboració
de Scrapiagulla Manualitats,
El Racó de les Labors, Núvol
Blanc i la Pilar Verdaguer. Les
diferents manualitats van servir
per decorar diferents espais del
poble.

13 de DESEMBRE

Verges amb La Marató
de TV3.

26 de NOVEMBRE
Ple Ordinari.

30 de NOVEMBRE

Reunió amb el president
del Consell Comarcal
del Baix Empordà.

7 de DESEMBRE

Deixalleria
mòbil
recollida de joguines.

Reunió de l’alcalde amb el
president del Consell Comarcal
del Baix Empordà, el senyor
Joan Català. L’objectiu d’aquesta
trobada era oferir el serveis de què
disposa l’entitat supramunicipal i
posar-nos al dia amb el convenis
entre administracions. També es
van tractar temes d’actualitat.

i

Es va celebrar una acció solidària
de recollida de joguines. Aquesta
és una campanya que organitza
la Creu Roja a la nostra comarca,
amb l’objectiu que cap nen es
quedi sense la il·lusió de rebre
joguines els dies de Nadal.

Recollida d’uralita a
la comarca del Baix
Empordà davant de la
deixalleria de la Bisbal
d’Empordà.
Reunió amb comerciants

Taller de Nadal i arribada
del Tió.
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17 de DESEMBRE

TV3 grava el taller
de caganers que han
realitzat els alumnes de
4rt de Primària i surt al
TN Comarques.

8 de DESEMBRE

9 de DESEMBRE
5 de DESEMBRE

Diferents associacions, entitats
i gent de Verges i rodalies, van
participar i col·laborar amb La
Marató de TV3. La recaptació
d’enguany és de 3.243,46€.

Es va celebrar una primera reunió
amb el sector de comerciants del
poble de Verges.
La trobada va ser molt positiva
i es va acordar reunir-nos
periòdicament.

TV3 va venir a gravar un Taller
de Caganers que els alumnes de
4rt de Primària van realitzar a la
Sala de Lectura. Si algú no l’ha
pogut veure, pot anar al següent
enllaç:
h t t p: // w w w.c c m a .c a t / t v 3 /
alacarta/telenoticies-comarques/
taller-per-fer-caganers-a-lesescoles/video/5572358/
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19 de DESEMBRE

Es van celebrar les eleccions al

Nadal a Verges: Vam fer Congrés del Diputats Espanyol i
cagar el tió, xocolatada al Senat.
i encesa de llums de
Nadal.
22 de DESEMBRE
Pessebre
vivent
i
cantada de nadales.

Dins dels actes de la Festa
Major, es va celebrar l’espectacle
de Play-Backs “III Ràdio Verges”.
Dirigit per l’Anna Alcalà, feia un
recorregut a diferents èxits de
la música i va tenir una gran
afluència de públic. Des d’aquí,
volem felicitar als protagonistes i
a la directora.

4 de GENER

Taller de fanalets.
Els nens de Verges i rodalies van
cagar el Tió i van gaudir d’una
tarda fantàstica amb regals i
xocolatada. El mateix dia es van
encendre el llums de Nadal.

Concert de Nadal de
la Coral Vergelitana.
Verges amb La Marató
de TV3.

Els alumnes de l’Institut-Escola
Francesc Cambó de Verges van
organitzar per primera vegada
un Pessebre Vivent pels carrers
i places del poble, i una cantada
de nadales.

Ple extraordinari.

Un any més, petits i grans van
crear el seu propi fanalet per anar
a esperar els Tres Reis d’Orient.
L’activitat va anar acompanyada
de l’actuació infantil de “Els
Atrapasomnis”, que ens van fer
passar una gran tarda.

2n torneig FIFA 15
La Coral Vergelitana va celebrar
un Concert de Nadal que va
omplir l’església parroquial de
Verges.

2 de GENER

Al mateix temps, es va celebrar el
2n Torneig FIFA de Play Station.

Presentació
llibre
Confidècies i altres
pecats de Joan Llauró.
5 de GENER
La presentació va anar a càrrec Arribada
dels
Reis
20 de DESEMBRE
d’en Jordi Roca i es va celebrar a a Verges al Pavelló
Eleccions al Congrés la Sala de Lectura.
Municipal.
dels Diputats Espanyol.

2 i 3 de GENER
III Ràdio Verges.

El dia 5 de gener van arribar els
tres Reis d’Orient al nostre poble.
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OCTUBRE, NOVEMBRE, DESEMBRE I GENER
Degut a les males condicions del
temps, l’acte s’hagué de celebrar
al Pavelló Municipal. Malgrat
aquest contratemps, petits i
grans van poder gaudir de la
presència de Ses Majestats.

A la nit, era el torn de “Nit jove
de Reis” amb els fantàstics
grups Germà Negre i Orquestra
Maribel, i el cantant Miquel del
Roig.

la crònica
La valoració que es fa de la festa
major és molt i molt positiva. Cal
agrair la feina incansable dels
membres de la Comissió de
Festes i de la Comissió de Reis.

6 de GENER

Concert nit jove Festa Actes festa Major .
Major.
El dia de Reis tocava anar

a
gaudir de la Coral Vergelitana i a
ballar Sardanes a la Plaça Major.
A la tarda, l’orquestra Selvatana
ens va delectar amb un gran
concert i un gran ball de festa
major.

breus
LA SOPA DE VERGES
El proper 9 de febrer és el Dimarts de Carnaval i
com cada any, el nostre poble celebra la tradicional
Sopa de Verges. Abans, el diumenge 7, hi haurà la
Passada pels carres i cases del poble acompanyats
de música i els gegants i capgrossos de Verges.
Des d’aquí volem animar a tots, petits i grans, que
sortiu al carrer disfressats i fem poble. Gaudim
plegats dels actes que es proposen i recuperem
l’esperit festiu d’aquest acte tradicional.
Com ja explicàvem a L’Informatiu passat, el dia 8
de novembre l’Associació de la Sopa de Verges va
assistir a la Trobada de Ranxos de Ponts (Lleida).
La diada va ser un èxit i vam poder promocionar la
cultura vergelitana i empordanesa arreu.
Enguany estem d’enhorabona. I és que aquest
2016, el poble de Verges serà la seu de la V Trobada
de Ranxos de Catalunya. L’Ajuntament de Verges,
juntament amb l’Associació de la Sopa de Verges,
serem els organitzadors de l’acte, però volem i
necessitem la implicació de més gent i entitats
del poble que estiguin interessats a col·laborar-hi.
És per aquest motiu que properament farem una
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convocatòria oberta a tot el poble, per explicar
quina idea de trobada tenim i començar a treballar
conjuntament, i fer de la Trobada de Ranxos de
Verges, una diada ni millor ni pitjor que les altres,
sinó diferent.
Mentrestant, des de la Comissió de Patrimoni s’ha
iniciat una campanya de recollida de fotos de la
Sopa de Verges, per a fer una exposició durant la
V Trobada de Ranxos. Es demanen fotos de totes
les èpoques i temàtiques diferents: les sardanes,
les disfresses, la passada, el ball de deu, la cuita
de la Sopa, els preparatius, etc. D’aquesta manera
podrem mostrar-ne la seva evolució. Si en teniu i
les voleu exposar, les podeu portar al Centre de
Visitants de dimarts a dissabte.

breus
LA PROCESSÓ DE VERGES

Darrerament s’ha publicat al web del Departament
de Cultura l’informe sobre l’impacte econòmic
de la Processó de Dijous Sant a Verges, en la
seva edició de 2015. Aquest és el lliurament més
recent d’una sèrie d’anàlisis econòmiques sobre
els esdeveniments de cultura popular i tradicional,
impulsats per la Direcció General de Cultura
Popular, Associacionisme i Acció Culturals amb el
suport tècnic del Gabinet Tècnic i la col·laboració
de l’Ajuntament i l’Associació de la Processó de
Verges.
Com ja sabem, durant el dies de Setmana Santa es
genera molta activitat a Verges i rodalies i aquesta
té un impacte directe en bars, restaurants, hotels,
comerços, etc.

DIÀLEGS SOBRE EL
COMPORTAMENT HUMÀ

El proper dijous 4 de febrer a les 8 del vespre, a
la Sala Polivalent de l’Ajuntament de Verges, hi
haurà la sessió inaugural de la IX Temporada del
cicle Diàlegs sobre el Comportament Humà. Un
cicle de xerrades coordinades pel Dr. Josep M.
Farré (Hospital Universitari Dexeus), que s’aniran
realitzant durant tot l’any. Estem molt satisfets i
agraïts al nostre company, perquè des del primer
dia s’ha mostrat totalment obert a reconduir
aquest cicle que tant d’èxit van tenir en edicions
passades.

COL·LABORACIÓ AMB EL CENTRE
PENITENCIARI

El passat 9 de gener, l’Ajuntament de Verges va
col·laborar amb el Centre Penitenciari Puig de les
Basses, ubicat al terme municipal de Figueres.
En motiu de les festes i tradicions nadalenques,
la direcció es va posar en contacte amb el nostre
consistori per preguntar-nos si els podíem deixar tot
el material i vestuari dels Tres Reis d’Orient.

Us adjuntem l’enllaç per tots aquells que vulgueu
consultar aquest estudi de l’impacte econòmic
que té la Processó de Verges a la nostra zona, del
qual se’n dedueix que augmenta el seu nivell de
producció de béns i serveis per un valor equivalent
a 456.267 euros.
Des d’aquí, volem agrair a tots aquells voluntaris
que durant el Dijous Sant passat van realitzar el
treball de camp de l’estudi. Sens dubte, sense la
seva col·laboració a l’hora de fer les enquestes als
visitants, aquest estudi no hauria estat possible.
Per consultar tot l’informe: http://dadesculturals.
gencat.cat/web/.content/dades_culturals/09_
fulls_decultura/arxius/36_DeCultura_Verges.pdf

La sessió inaugural anirà a càrrec del professor
Dr. Lluís García Sevilla, psiquiatra (Institut
d’Estudis Catalans), que ens presentarà el seu
treball de recerca realitzat. La xerrada, sota
el nom de “CORASON LOCO” (1984 – 2015),
pretén explicar-nos quina és la magnitud d’estrès
que pateixen els catalans en tant que sotmesos
a un estat aliè a les seves peculiaritats nacionals
catalanes. I els immigrants, quina pressió tenen?
Aquests i d’altres temes interessants ens esperen
el proper dijous 4 de febrer. Us convidem a tots a
assistir-hi.
Alguns dels regidors de l’equip de govern vam
ser presents a la diada i la valoració que en fem
de l’experiència és molt positiva. Veient la bona
predisposició d’una banda i altra, vam posar damunt
la taula la possibilitat de continuar col·laborant en

Durant aquesta època, diferents presos tenen la
possibilitat de rebre les seves famílies i “celebrar” el
Nadal amb tots ells. I aprofitant la trobada, volgueren
sorprendre als seus fills i filles amb la presència de
Ses Majestats i els seus patges reials.
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PROCESSOS PARTICIPATIUS

PROCESSOS PARTICIPATIUS
El Pla Local de Participació ha de ser l’eina que doti de forma els diferents processos i àmbits de
participació perquè tothom pugui ser part activa en la gestió del poble de Verges.
La Comissió de Participació està treballant amb l’avantprojecte d’aquest pla per tal de dissenyar
els diferents òrgans i les funcions de cadascun d’ells. Com ja exposàvem en el programa i com
hem anat repetint, la participació ha de ser el pal de paller de la gestió de l’Ajuntament, és a dir,
de Verges.
Val a dir que actualment ja hi ha diferents comissions que funcionen (festes, cultura, educació,
participació, medi, atenció a les persones, serveis, circulació, etc). Però el que ens proposem
vol anar més enllà i volem dotar-nos d’un reglament de participació aprovat per Ple Municipal i,
conseqüentment, d’un Pla de Participació que el desenvolupi.
Ras i curt, el reglament ha de ser el que consolidi el compromís polític i el pla ha de ser el
document tècnic que ens permeti desenvolupar-lo.
•

Elaboració de l’avantprojecte per part de la Comissió de Participació (actualment).

•

Presentació de l’avantprojecte als grups que formen part del Ple i període perquè hi
puguin aportar i participar.

•

Presentació del projecte al poble de Verges i període per aportacions particulars i/o
col·lectives.

•

Aprovació per Ple del Reglament de Participació i del Pla Local de Participació.

•

Desenvolupament del Pla Local de Participació per part de tots els actors, és a dir, del
poble de Verges.

Aprofitem per animar a tothom a participar de qualsevol de les comissions i dels diferents òrgans
de participació. És evident que només té sentit amb les vostres aportacions.
Si voleu participar, us podeu posar en contacte a les adreces de correu electrònic que teniu a
continuació.

•
•
•
•
•
•
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Ignasi Sabater, Comissions de Comunicació i Cultura i festes (alcaldia@verges.cat)
Jordi Tubert, Comissions de Serveis i Camins (jordi.tubert@verges.cat)
Núria Roca, Comissions de Promoció econòmica i Ordenació Municipal (nuria.roca@
verges.cat)
Marc Roura, Comissions d’Educació i Processos participatius (marc.roura@verges.cat)
Susagna Ribas, Comissions d’Atenció a les persones, Esports i Lleure i Joventut
(susagna.ribas@verges.cat)
O bé trucant a l’Ajuntament al 972780007.

EDUCACIÓ I RELACIÓ AMB LES ESCOLES

L’informatiu

EDUCACIÓ I SALA DE LECTURA
El passat mes de novembre l’Ajuntament va tenir una trobada amb el Director dels Serveis Territorials
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La nostra intenció era conèixer de primera mà quina
era el projecte de la Generalitat en relació a l’Institut - Escola de Verges.
Celebrem poder explicar-vos que el Departament d’Ensenyament té tan clar com nosaltres que
l’Institut-Escola té llarga vida per endavant. El projecte està consolidat i, des del curs passat, es pot
cursar tot el cicle d’ESO a Verges i la Generalitat ens ha confirmat el seu compromís i entusiasme
amb l’Institut-Escola de Verges.
Tanmateix, també volem explicar-vos que a la segona de les nostres preguntes la resposta no va ser
tan clara: “Quan començaran les obres del nou edifici?”. La veritat és que no hi ha data. El projecte
es troba a la seva llista, però no ens poden respondre. El moment del país és tan complex com
esperançador i no es poden comprometre.
Ho entenem. Però tal i com vam expressar – en una trobada més que amable – no deixarem d’insistir
periòdicament en la necessitat de tenir un edifici nou i adequat com es mereix el nostre Institut Escola. Ens vam posar a la seva disposició per qualsevol cosa, de la mateixa manera que seguim a
disposició de l’Equip Directiu i de l’AFA per ajudar a millorar qualsevol aspecte en relació a l’educació
i el benestar dels alumnes, mestres, professors i famílies.
Un altre projecte molt important d’educació és l’Escola Bressol. Enguany tenim l’obligació de renovar
el contracte de gestió d’aquesta. La Comissió d’Educació ja hi ha començat a treballar.

LA SALA DE LECTURA
Vam rebre la visita d’una responsable del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona (servei
responsable de la Xarxa de Biblioteques a la demarcació de Girona), per tal d’estudiar les diferents
possibilitats d’incorporar-hi la Sala de Lectura de Verges.
El projecte més adient és el projecte PIL (Punt d’Informació i Lectura) ja que aquest està pensat per
equipaments com el nostre que dóna servei a diferents necessitats de municipis petits com Verges
(servei a l’Escola, servei a projectes d’entitats amb finalitats socials, com els projectes que ja fa temps
que s’hi desenvolupen com el SIE de Càrites o els tallers de recerca de feina, i servei al públic).
Per això estem treballant conjuntament per poder adaptar-nos a les necessitats de fons documental,
serveis i horaris d’obertura al públic per poder ser PIL en el marc de la Xarxa de Lectura Pública de
la Generalitat de Catalunya.
També volem explicar-vos que des de la jornada de portes obertes de la Sala de Lectura, una persona
voluntària es va oferir per posar ordre a tots els llibres que ens heu anat aportant durant aquests
darrers mesos. Seguim treballant amb els diversos voluntaris que han mostrat interès en dinamitzar
la Sala de Lectura. A tots ells i a tots vosaltres, moltes gràcies.

Si esteu interessats en fer de voluntaris, podeu trucar a l’Ajuntament, al
telèfon 972 780 007

Número 3. Hivern 2015
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OBRES I SERVEIS
Des de l’àrea d’obres i serveis continuem treballant
amb el manteniment i millora dels espais del poble.
El mes d’octubre passat, vam netejar tot el rec
del camp de futbol, amb els avantatges que això
comporta quan s’apropa una ploguda forta. A
més, tant el camp de futbol com l’Institut – Escola
en surten beneficiats.

Al mes de desembre, vam decidir fer diferents
millores davant de La Caixa, ja que era un punt
conflictiu a l’hora de circular. Vam posar quatre
jardineres, un banc i unes senyals de prohibit
estacionar. D’aquesta manera, hem volgut evitar
l’estacionament de vehicles i intentar millorar la
circulació dels vianants.

A inicis del mes de novembre, vam millorar
l’enllumenat del camí de La Mota (zona dels
contenidors) canviant el tipus de bombeta, posant
dos punts de llum nous i tallant les branques que
impedien una bona visibilitat.

Aquest mateix mes es va fer la poda de tots els
arbres del poble que ho necessitaven.

Aquest mateix mes de novembre vam reorganitzar
les sales de la Casa de Cultura. Degut a les obres
que s’han de fer a l’Ajuntament de Verges per
eliminar barreres arquitectòniques, hem volgut
gestionar correctament els espais municipals.
Així doncs, tot el material de la Dansa de la Mort
i dels Manages que actualment es trobaven a
l’Ajuntament de Verges, s’ha transportat a un
espai de la Casa de Cultura. A la vegada, s’ha
facilitat una nova sala per poder fer reunions i/o
diferents activitats. Volem agrair als responsables
del quadre de Manages i de la Dansa de la Mort la
seva col·laboració a l’hora de fer el trasllat.

A començament d’aquest any, hem respost a una
demanda dels veïns del camí de l’escorxador,
facilitant-los un punt de llum (posant una farola
nova) i millorant-ne les connexions d’aigua.
Fa pocs dies que hem començat a treballar amb
la millora i el manteniment de tots els camins
del poble. La nostra intenció és que aquest
manteniment sigui així durant tot l’any.
Aquest 2016 el comencem amb la mateixa
ambició i ganes de treballar que l’anterior. En breu,
tenim previst ampliar les places d’aparcament al
centre del poble, fer algun canvi de circulació
a l’urbanització del Mas Pi i dotar d’una nova
senyalització viària diferents espais del poble.

El rec de l’Estany de Verges presenta un estat de
conservació deficient i cal actuar per al manteniment
de la seva funcionalitat tant pels usos de regadiu com
ecològica. Al llarg de les successives avingudes, l’aigua
s’ha anat menjant les vores i arrossegant terra al rec,
fent-lo més ample i agafant terreny als horts i a la zona
de servitud. Aquest rec actua com a connector ecològic
i contribueix a garantir la connectivitat hídrica entre els
diferents ecosistemes aquàtics de la plana, assegurant la
lliure dispersió d’espècies aquàtiques: nàiades, amfibis,
L’obra de conservació del rec s’iniciarà pel seu naixement. peixos, ocells i també per la llúdriga si aconseguim
Tanmateix, el tram que s’havia pensat en un inici es reduir el visó.
veurà reduït considerablement, ja que han anat sorgint
imprevistos que han augmentat la despesa inicial. És el Els objectius, per tant, són els de garantir el manteniment
cas, per exemple, de la retirada de l’amiant. Per tant, serà de la secció del rec de l’Estany, evitant que el rec perdi la
tasca de l’Ajuntament de Verges i dels seus hortolans seva funcionalitat, i garantir i potenciar la funcionalitat
la de seguir preservant i mantenint el bon estat del rec dels recs històrics.
de l’Estany i la seva funcionalitat.
Com ja us vam explicar al primer Informatiu, ben aviat
s’iniciaran les actuacions previstes al rec de l’Estany.
El Consorci del Ter té un programa de projectes per
a la preservació i difusió dels valors naturals de la
demarcació de Girona, en el qual s’hi troba l’actuació
al rec de l’Estany de Verges. El finançament recau
majoritàriament a una subvenció i al Consorci del
Ter; l’Ajuntament de Verges hi participa, en forma de
conveni, amb una aportació de 4.000€.
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MEDI I PATRIMONI

En motiu de les Jornades Europees de Patrimoni, el
passat 12 d’octubre es va organitzar una gimcana
patrimonial dirigida a petits i grans. L’objectiu era
passejar-se al llarg del temps de la història de
Verges i així descobrir què havia succeït en un lloc i
en un moment determinat. Es podia a fer a peu o en
bicicleta.
El viatge en el temps s’iniciava al parc del riu, on
es descobrien eines dels humans del neolític quan
visitaven el riu durant les seves campanyes de caça o
de recol·lecció. Després continuaven a la plaça 11 de
setembre, on podien descobrir llengües extingides que
es podien parlar en temps dels ibers, abans i durant
la conquesta romana. Seguidament, el recorregut
et portava cap a la Placeta, on van poder veure les
sitges de l’antic castell de Verges que s’utilitzaven
per emmagatzemar el gra. A la vegada, es podia
observar com se les van enginyar per dessecar el
terreny i canalitzar l’aigua per poder assecar la terra
i així poder conrear-la amb la construcció del rec de
l’Estany. Avançant en el temps, s’arribava a la Batalla
de Verges que es va lliurar en el Ter. Finalment, i
ja entrats plenament al segle XX, tot vorejant el riu
s’arribava als búnquers de l’aeròdrom de Canet, on
s’acabava la gimcana.

SENYALITZACIÓ PATRIMONIAL

Un dels nostres compromisos quan ens vam presentar
a les eleccions municipals va ser el de preservar i
protegir el medi i el paisatge cultural. Juntament amb
d’altres accions que ja s’han iniciat, durant aquest
any 2016 començarem a treballar amb la Comissió de
Patrimoni tot el tema de la senyalització patrimonial
del nostre municipi.
És una comissió oberta a tothom i us animem a
participar-hi. Si voleu formar-ne part, poseu-vos
en contacte amb l’ajuntament i amb la regidora en
qüestió.

III FÒRUM DEL BAIX TER

El passat 13 de novembre de 2015 el Museu de la
Mediterrània amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Verges, va a portar al nostre municipi el III Fòrum
del Baix Ter. Durant tot el dissabte al matí es van fer
parlaments de 10 a 15 minuts per part d’estudiosos
d’una determinada temàtica en la zona del Baix Ter.
Les ponències van tractar temes molt diversos.
D’entre els quals, volem destacar el següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aquesta gimcana va ser possible gràcies a les
persones que participen en la Comissió de Patrimoni.
Amb les idees i coneixements de tots plegats vam
aconseguir fer una activitat de descoberta patrimonial
lúdica i esportiva.
Hi van participar unes 80 persones. La bona
resposta ens encoratja a seguir celebrant iniciatives
dedicades al coneixement i difusió del patrimoni en
el nostre poble. Per tant, aquest any seguirem amb
moltes ganes comptant amb la col·laboració de més
persones que arrel d’aquesta activitat es van mostrar
disposades a treballar-hi activament.

•

Hi ha plantes en perill al Montgrí, illes Medes i
Baix Ter?
CEDRHE: 7 anys de recerca històrica a l’Escala.
Distribució i impacte dels compostos perfluorats
en el gavià argentat de les illes Medes.
Voleu el pont! Destrucció i reconstrucció del pont
de Torroella durant la Guerra Civil.
Evolució històrica del paisatge dunar al Baix Ter.
Les cobles i orquestres de Torroella al segle XIX.
Actuacions forestals en zones cremades, fauna i
serveis ecosistèmics: el Montgrí.
El conreu de l’arròs. Ampostins i valencians a
l’Escala.
El Projecte Sípia al Parc Natural del Montgrí illes
Medes i Baix Ter.

La conferència inaugural va anar a càrrec de
Salvador Vega que va fer una explicació molt
interessant arran del “El capbreu de Verges de 1377”,
on ens descobria la quantitat d’informació diferent
que ens ofereix aquest tipus de document concret.
Finalment, la Clara Silvestre va concloure la jornada
amb l’exposició “Can Punton, un llegat patrimonial
a descobrir”, on va fer una anàlisi històrico-artística
d’aquest edifici particular que és Can Punton.

Número 3. HIivern 2015
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URBANISME

Durant aquest any 2016 es començaran
les obres de la III Fase del Sanejament de
Verges. Amb aquestes, es pretén continuar
amb la renovació d’aquesta xarxa. El projecte
contempla eliminar el nombre de punts
d’abocaments directe d’aigües residuals al
llarg del rec del Molí, provinent dels habitatges
del carrer de la Pau, carrer de Defora, del llarg
del carrer del Rec i del carrer Baix Empordà.
Es modificarà la xarxa unitària actual (aigües
plujanes barrejades amb les aigües brutes de les
cases) per una altra de separativa, preparada
per a la connexió del col·lector de l’Escala i, en
definitiva, l’eliminació d’abocaments d’aigües
residuals al rec del Molí.

Paral·lelament es resoldran tots els problemes
de sanejament del carrer Progrés i es formaran
les escomeses i instal·lacions soterrades.
D’aquesta manera, es donarà continuïtat a la
xarxa separativa del carrer Major i del carrer
Francesc Cambó, fins a la connexió que hi
ha a la cruïlla del carrer Girona amb el carrer
Trencada.
Als vials on es realitzaran les obres d’aquesta
última fase, s’aprofitarà per reurbanitzar-los,
substituint i implantant-hi serveis; soterrament
de serveis (aigua, electricitat, telefonia,
enllumenat públic, gas, fibra òptica) així com
també la pavimentació.
Podeu consultar el projecte al web de
l’Ajuntament:
http://www.verges.cat/seuelectronica/perfil-del-contractant/
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Aquí teniu un resum de les actuacions que es
faran:
• Reurbanització del carrer Progrés.
• Formació del nou col·lector de recollida
d’aigües residuals en els abocaments
del carrer Ample, carrer dels Bous i
abocaments dels habitatges de l’inici del
carrer del Rec.
• Formació del nou col·lector de recollida
d’aigües residuals dels abocaments
d’habitatges del final del carrer del Rec i
zona est del casc antic pel carrer Canonge
Iglesias.
• Reurbanització del carrer del Rec.
• Perllongació de la xarxa unitària del carrer
Baix Empordà fins al nou pou de registre
ubicat a la seva intersecció amb el carrer
Canonge Iglesias.
• Creuament pel rec de Molí dels dos punts
d’abocament d’aigües residuals provinents
de les cases situades entre el carrer de la
Pau i les escoles.
A més, les obres de la III Fase del Sanejament
de Verges tindrà una sèrie de millores extres
a l’obra que els acabem d’explicar. La més
important serà l’asfaltatge i el soterrament de
serveis del camí de la Mota, del que va de can
Felip fins a l’entrada de la Mota per la carretera.
Aquest tram està molt malmès i amb les obres
i el pas de camions, és probable que s’acabi
de malmetre. Per tant, vam considerar que una
de les millores a plantejar-nos era aquesta.
Tanmateix, tenim intenció de fer un reunió
oberta amb els nostres tècnics, per a tots els
veïns del poble durant els propers mesos,
per explicar-vos el projecte i el període de les
obres. Ja us n’informarem.
Ja sabem que el període d’obres en alguna
zona del poble sempre pot causar alguna
que altra molèstia. Demanem paciència i
comprensió als veïns afectats. Seran uns 4 o
5 mesos amb moviments, però el resultat final
valdrà molt la pena.

L’informatiu

SERVEIS SOCIALS, JOVENTUT I ESPORTS

LA MARATÓ DE TV3

Volem aprofitar per agrair a totes les entitats, associacions i persones que varen col·laborar en la
jornada de La Marató del passat dia 13 de desembre perquè, com fa una colla d’anys, va ser tot un
èxit de participació. La recaptació d’enguany ha estat de 3.243,46 €.
La participació a La Marató diu molt de nosaltres com a poble. Com cada any, hem esmerçat
esforços per organitzar-la i a participar d’una manera o altra en algun dels actes que s’hi han realitzat.
L’objectiu final de La Marató, com ja sabeu, és recaptar diners que
es destinen a la investigació de malalties que afecten a la població
en general. Aquesta edició ha anat destinada a lluita contra la
diabetis i la obesitat. Però també és una excusa per trobar-nos
i fer activitats diferents que fan poble i que ens cohesionen com
a tal. Amb les activitats realitzades durant aquest dies, es veu la
diversitat d’entitats que treballen a Verges, organitzant cada dia
activitats dirigides a persones de totes les edats i es demostra que
som un poble viu i solidari.

JOVENTUT

Des de l’àrea de Joventut us volem explicar la iniciativa d’organitzar el BusNit que el passat 31
d’octubre va portar joves d’Albons, Bellcaire i Verges a gaudir de les Fires de Girona. Aquesta
iniciativa va ser tot un èxit i esperem poder-la tornar a organitzar, conjuntament amb d’altres pobles.
També aprofitem l’edició d’aquest butlletí per fer difusió d’una iniciativa sorgida d’un grup de joves
de Verges. Aquest grup vol tirar endavant una associació per a joves. Un dels molts objectius
d’aquesta associació seria la d’organitzar actes i/o activitats que ja es realitzen a Verges com són la
cavalcada de Reis, els Pastorets, la Processó dels Petits... i d’altres activitats que es podrien fer en
un futur. És per això, que us convidem a participar a la reunió que es realitzarà el dia 7 de febrer a
les 4 de la tarda la sala polivalent.

ESPORTS I LLEURE

Aquest Nadal es va organitzar, conjuntament amb l’empresa FootGest SL, el II Campionat de Futbol
Sala que va ser un èxit de participació. A la vegada, també es va celebrar dins dels actes de la Festa
Major el campionat de Play Station.
Volem recordar-vos que els dimecres a les 3 de la tarda es realitza la dinamització del Parc de salut.
Us informarem de les dates i hora de dinamització dels itineraris saludables, pendents de concretar.
Els calendaris esportius tant de futbol (CF Verges i L’Empordanet CF)
com de bàsquet (CB Verges), els podeu consultar a la pàgina web de
l’Ajuntament (www.verges.cat ), a l’apartat d’esports.
Dissabte 23 de gener, a Sant Feliu de Guíxols, va debutar l’escoleta
del CB Verges. Jugadores i famílies van viure un matí ple de nervis i
emoció.

ACTIVITATS

Casal de Jubilats:
4 de febrer, al Pavelló, berenar de celebració del Dijous Gras.
Donació de Sang:
29 de febrer de 6 a 9 de la tarda, a la Sala Polivalent.
Dia de la Dona Treballadora: 8 de març.

Número 3. Hivern 2015
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COMUNICACIÓ

CENTRE DE VISITANTS

Aquest any ens han visitat més de 3.500
persones. Sembla que no, però ens ve a veure
molta gent i estem treballant perquè encara
siguin més els que passin per aquí. Òbviament,
la Setmana Santa i l’estiu són les èpoques de
més afluència de visitants. Aquests provenen
d’arreu; Catalunya, Espanya, França, Gran
Bretanya, Alemanya i un llarg etcètera. Aquest
darrer any, caldria destacar l’increment del
nombre de visitants provinents d’Europa, tot i
que més del 60% de les visites continuen sent
d’origen nacional.

una pujada de seguidors i una activitat diària
molt potent. A dia d’avui, hem publicat més de
1.800 piulades i comptem amb més de 900
seguidors.
@ajverges
https://twitter.com/ajverges

3.
La primera xarxa social que vam posar
en funcionament va ser el Facebook. Des de
l’any 2013, poc a poc vam anar incrementant
likes i visites, passant de 6.000 visites
comptabilitzades l’any 2012, a 76.000 l’any
2013. L’any 2014 vàrem mantenir les dades de
PROMOCIÓ I DIFUSIÓ EN FIRES
l’any anterior, però ha estat durant aquest 2015
Hem fet difusió del nostre poble i, sobretot, de la que el Facebook ha incrementat el seu ús i les
Processó i la Dansa de la Mort, a través de fires seves visites. Hem duplicat els likes i triplicat les
tan importants com la de “Mercat de Mercats” i visites, passant de les 72.000 de l’any 2014, a
la “B-TRAVEL”, que se celebraren a Barcelona; les 216.216 visites durant aquest darrer 2015.
la “World Travel Market” de Londres; la “CTM”
de Stuttgart; la “ITB” de Berlín; el “Salon du https://www.facebook.com/Ajuntament.Verges/
Tourisme” de París; i “FITUR”, a Madrid.

XARXES SOCIALS

Hem treballat fent difusió de tots els
esdeveniments que es puguin celebrar a la
nostra vila; ja siguin esdeveniments esportius,
festes, mercats, trobades, xerrades, activitats
d’associacions o d’empreses de Verges o altres
notícies. Per això, també intentem actualitzar
diàriament les xarxes socials: Facebook, Twitter
i ara, també, Instagram.
1. Davant de la insistència dels nostres vilatans,
a principis d’agost de 2015 vàrem decidir obrir el
compte d’Instagram de l’Ajuntament de Verges.
Per ara, només tenim aproximadament 80
seguidors, però us animem a tots a fer-vos-en.

BLOC DE TURISME

Una altra bona eina de difusió de l’Ajuntament és
el bloc de turisme. Aquest va ser creat a mitjans
de l’any 2013, amb una molt bona acollida.
L’any 2014 va ser finalista dels premis Carles
Rahola de comunicació local, en la categoria de
2. Una altra xarxa social que ens ha funcionat millor informació digital. A dia d’avui, cal dir que
molt bé durant el darrer any és Twitter. Aquesta ja hem superat les 25.000 visites, provinents de
va ser creada l’any 2010, però val a dir que ha més de 40 països d’arreu del món.
estat durant els 3 darrers anys que ha viscut
@ajverges
https://www.instagram.com/ajverges/
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AGENDA

Què es farà?

FEB. 4

Berenar
celebració
Dijous Gras
Pavelló

FEB. 4

Xerrada c. humà
“Corason loco”

FEB. 9

FEB. 29

Sardanes

Donació de sang

A les 3 de la tarda

de 5 a 9 de la tarda

A la Plaça Major

Sala Polivalent

Ball de Carnaval
Concurs de
disfresses

Dia de la Dona
Treballadora

FEB. 9

MARÇ 8

Xerrada i acte

A les 6 de la tarda

Sala Polivalent

A les 8 del vespre

Pavelló Municipal

Sala Polivalent

FEB. 12

MARÇ 19

FEB. 7

Inauguració
Escultura

La Passada de la
Sopa - Cercavila

Assemblea
Processó de
Verges

A l’ombra de la creu

De 9 a 1 del matí

A les 9 del vespre

Can Punton

FEB. 7

Sala Polivalent

A les 12 del migdia

MARÇ 24

FEB. 18

A les 4 de la tarda

Reunió Comissió
de Cultura

Dijous Sant

Sala Polivalent

A les 9 del vespre

Arrossada Dilluns
de Pasqua

Reunió
Associació Joves

FEB. 9

La Sopa i
animació infantil

Tot el matí
A la Plaça Major

Casa de cultura

FEB. 27

MARÇ 28
Placeta

MARÇ 31

Muntem tablado

Ple Municipal

a les 9 del matí

A 2/4 de 9 del vespre

Plaça Major

Sala de Plens
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L’ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS
No podem començar aquest
escrit del grup Junts Fem
Poble – CUP de cap altra
manera. Des de la posició
de responsabilitat que ens ha
atorgat el poble de Verges,
volem felicitar efusivament al
nou president de la Generalitat de Catalunya, el Sr.
Carles Puigdemont, al nou Govern del nostre país
i al Parlament. Estem contents i molt esperançats!
El repte és molt gran i, per això mateix, expressem
clarament que estarem sempre a disposició del
President i del Govern per donar el nostre suport
en qualsevol dels graus d’implicació que els futurs
esdeveniments ens exigeixin per seguir el camí
traçat cap a la independència de Catalunya.
També volem felicitar els altres grups del consistori
que van donar suport a la proposta de Junts pel
Sí, guanyadors de les eleccions al Parlament de
Catalunya i que no han defallit en cap moment per
treballar pel mateix objectiu.
De fet, volem felicitar al país en general pel grau
de maduresa política que ha demostrat durant les
darreres setmanes, conscients de les dificultats i
incerteses que hem viscut des del 27 de setembre
passat.
Moments especials. Moments, fins i tot, difícils...
molt difícils en alguns instants. Per això mateix, i
des de la nostra màxima modèstia, també volem
felicitar al nostre grup, Junts Fem Poble – CUP.
Benvolguts,
Aquest
butlletí
serveix
bàsicament pel que el seu
nom indica: parlar de política
municipal. No obstant això, ens
agradaria escriure unes ratlles
sobre el procés que viu el nostre
país. Aquest escrit està fet el dia 30 de desembre,
per tant, seguint el fil dels esdeveniments, ara com
ara encara no sabem si es podrà constituir govern
o bé ens veurem abocats a noves eleccions, cosa
que quan tingueu el butlletí a les vostres mans ja
tindreu la resposta. Si analitzem els vots obtinguts
per Junts pel Sí, és evident que per la gran majoria
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Hem procurat actuar de manera conseqüent i ferma
en tot aquest procés. Segurament no ho hem fet al
gust de tothom. Tampoc era la nostra intenció, ja
que això és impossible. Però us podem assegurar
que tot ho hem fet fidels als nostres principis. Ho
hem dit moltes vegades i ho repetirem: “Treballarem
per la independència des del municipalisme”. I
estem convençuts que ho hem fet. I, fins i tot, ho
hem explicat a tots aquells que en cada moment
ens ha semblat que ho havíem de fer saber.
Res ni ningú ens podrà impedir que ho seguim fent i
dient! Seguirem treballant per la independència. La
independència és la revolució política necessària
per trencar amb les estructures que ens mantenen
estancats en una autonomia i no ens deixen ser
un Estat. La nova República Catalana és l’única
que ens dotarà de les eines que necessitem per
seguir treballant i aconseguir la revolució en les
estructures socials i econòmiques que ens han
d’apropar a una societat més justa, més igualitària,
més ecològica, més feminista, en definitiva, més
social.
Ens vam presentar amb la proposta de la CUP
perquè estem convençuts que és el millor projecte
municipalista per canviar i millorar la manera de
gestionar el bé públic, amb una clara vocació de
progrés social, de participació de la gent en la
política i de treballar per la independència.
VISCA LA REPÚBLICA CATALANA. VISCA
CATALUNYA LLIURE!
de veïns de Verges, el més desitjable seria que per
fi es formi govern i així comencem a fer via cap al
nostre objectiu comú. Parlant amb veïns veiem que
hi ha molta gent que es sent desenganyada i un xic
cansada. Tot i que sovint s’ha venut que el camí
cap a la independència seria planer i immediat,
hem de tenir molt clar que això no és així, amb nou
govern ara o anant a noves eleccions. El nostre
projecte com a país té molts adversaris i fins hi tot
enemics, per tant, si volem arribar a culminar el
nostre anhel, haurem de perseverar, dialogar molt
entre nosaltres i sobretot, respectar-nos al màxim.
El projecte de país l’hem de fer entre tots, tant entre
les diferents sensibilitats dins l’ independentisme,
com amb la resta de catalans que volen seguir
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vivint dins una Espanya autonòmica. Només amb
paciència i diàleg aconseguirem la sobirania plena.
És a la nostra mà.
Des de l’últim butlletí, hem celebrat un ple ordinari i
dos d’extraordinaris. Dins els temes més rellevants
destaquem l’ajornament del projecte de reforma,
necessària, del nostre ajuntament, degut a la
manca de consens entre els grups. L’equip de
govern va decidir treure’l d’aprovació al ple per
trobar punts d’entesa entre tots. El felicitem i
entenem que enceten camí molt positiu. També
ja s’ha adjudicat l’obra d’ampliació i millora de
la xarxa de sanejament, que s’haurà d’executar
durant el 2016. Seran cinc mesos d’obres que ens
demanaran un xic de paciència per les molèsties
que causaran, paciència ben recompensada doncs
aquesta obra, treballada durant els últims anys
des de l’ajuntament, és estratègica pel nostre
poble, doncs ens prepara per poder, per fi, deixar
d’abocar les aigües brutes al rec del Molí. Per últim,
destaquem la signatura del conveni de col·laboració
amb el Consorci de Ter per a la millora ambiental
d’una part del rec de l’Estany. Haurem de seguir
treballant per aconseguir que a aquesta millora la
segueixin d’altres per completar la millora a tot el
rec.

Un dels principals tresors de
Verges és el teixit associatiu
que fa que el nostre poble
sigui molt ric i viu. Això es
pot veure reflectit sobretot
en un dia solidari com és la
Marató de TV3. “Quasi” totes
les associacions de Verges
aboquen els seus esforços per aconseguir una molt
bona xifra. I aquest esforç és d’agrair, i diu molt de
les persones que formen part de les associacions.
Però alhora l’Ajuntament té el deure de vetllar,
de donar suport, perquè aquest teixit associatiu
continuï tenint força, vida.
Des del grup d’ERC celebrem la predisposició
a treballar plegats per part del grup de govern,
amb la consulta de temes importants pel nostre
poble. Esperem que en aquest nou any que ara
comencem aquesta sigui la tònica predominant.

Per altra banda, volem destacar que els plens han
estat vius, confrontant entre els grups diferents
punts de vista sobre les actuacions que a efectuat
l’equip de govern (qüestions urbanístiques, de
mobilitat, ...), sempre des del respecte i podent
visualitzar que som un poble plural. Ens agradaria
insistir que ens agradaria que hi hagués una major
assistència als plens, ja que hi teniu dret i entenem
que en els plens municipals és on es culminen
projectes i decisions que ens afecten a tots i és
desitjable que tots hi participem.
El 2015 s’acaba. Segurament, com sempre,
haurà estat un any ple de bons moments i també
d’adversitats. Aquest any ha viscut el naixement
de nous vergelitans, saba nova per tots nosaltres
i també comiats no desitjats, que ens han colpejat
a tots de forma inesperada i que en un poble que
viu com una família ens ha omplert de tristor i
pena. Com tota família que s’estima, som capaços
d’alegrar-nos per la felicitat dels nostres veïns i fer
costat als que la foscor els ha trucat a la porta.
Som un poble gran.
Des de Sumem per Verges-CDC, us volem desitjar
un any 2016 ple de notícies positives.

Ens agradaria animar a tothom a participar dels
plens municipals. Són una eina on l’oposició pot
demanar explicacions sobre les gestions del
govern de l’Ajuntament, i no s’han d’entendre com
un atac cap a la gestió feta sinó com una eina de
transparència. Per això es bo que vingui la gent
per poder estar informat de tot el que es fa des de
l’Ajuntament.
Canviant de tema hem de felicitar el poble de
Verges per l’alta participació a les eleccions del
20D. En quant al nostre grup d’ERC estem molt
contents pels resultats obtinguts ja que hi ha un
augment de vot del 20,97% respecte el 2011.
L’Independentisme a Verges continua viu.
Només ens queda desitjar-vos un bon any 2016
amb el desig d’una Catalunya independent.
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JUNTES DE GOVERN I PLENS MUNICIPALS

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL

Junta de Govern del 22 d’octubre del
Ple extraordinari del 8 d’octubre del 2015
2015
- S’acorda renovar el contracte amb l’empresa
- MOCIÓ DE REBUIG DE LA FESTIVITAT DEL 12
D’OCTUBRE: S’acorda que l’equip de govern no es
sumarà a la festivitat del 12 d’octubre i facilitar al
personal de l’Ajuntament que puguin treballar el dia
12 d’octubre i fer festiu qualsevol dia laborable.

Walfrido Strohecker SL el sistema d’alarma de
l’Ajuntament, de l’escola i de l’Oficina de Turisme
que ascendeix a 263 euros més IVA anualment, la
de l’Ajuntament, 198 euros més IVA anualment la
de l’escola i 198 euros més IVA anualment l’Oficina
de Turisme.

- MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT
MAS, L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA
CONSELLERA RIGAU, AMB MOTIU DE LA SEVA
IMPUTACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DEL 9N: Se
solidaritza amb les tres persones imputades, ja
que en aquest cas ho són en la seva condició de
representants institucionals de Catalunya en el
compliment d’un mandat popular, la celebració del
9N, i per tant haver empès en la mateixa direcció
que ho van fer centenars de milers de persones,
així com diverses entitats de la societat civil i
formacions politiques entre les quals comptem.

- S’acorda adherir-se a la Tarifa Plana SGAE,
realitzant un pagament únic, que s’haurà d’efectuar
abans de l’1 de maig.

Ple extraordinari del 12 de novembre
del 2015
- Aprovar el projecte “Ampliació i millora de la xarxa
de sanejament, fase 3 de Verges, redactat per BTF
enginyers SCCP, i amb un pressupost d’execució
per contracte de 343.926,91 euros.
- S’aprova l’expedient administratiu per a
l’adjudicació del contracte d’obres d’obres
“Ampliació i millora de la xarxa de sanejament, fase
3 de Verges” i amb un pressupost d’execució per
contracte de 343.926,91 euros.
- S’aprova el Plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques que ha de
regir la licitació, mitjançant procediment obert i,
autoritzar la corresponent despesa.
- S’obre el procediment de licitació mitjançant
la inserció de l’anunci corresponent en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona i en el Perfil del
contractant de l’Ajuntament de Verges, atorgant
un termini de tretze (13) dies naturals per a la
presentació de propostes, condicionat a què no es
presentin reclamacions contra el Plec.
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- Es contracta al Consell Comarcal del Baix
Empordà, per a la redacció del DUPROCIM (neucat,
inuncat i sismicat) per un import de 1.500,00 euros
més IVA.
- S’aprova la proposta de la dinamitzadora de
joventut, contractada pels municipis d’Albons,
Bellcaire i La Tallada d’Empordà, per compartir
un mitjà de transport pel desplaçament dels joves
d’aquests municipis, a partir de 15 anys, que
vulguin anar a les fires de Girona. L’Ajuntament
aportarà l’import del desplaçament que no cobreixi
per vacants, algunes de les 22 places que s’oferten
als joves del municipi.
- S’aprova el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Verges i Càritas Baix Ter per a la
gestió del Servei d’Intervenció Educativa (SIE) a la
població de Verges per al curs 2015-2016 per un
import de 2.500 euros.
- S’aprova la convocatòria de la contractació
temporal d’una plaça de personal de neteja i les
seves bases reguladores.

Ple Ordinari del 26 de novembre del
2015
- S’accepten les ajudes incloses en el Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per
a l’actuació “Ampliació i millora de la xarxa de
sanejament, fase 3 de Verges”, amb anualitat 2012
per finançar l’obra descrita, i la normativa aprovada
per desenvolupar el Pla.
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- Aprovar el Pla d’Igualtat d’Oportunitats de
l’Ajuntament de Verges.
- MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA: Manifestar el
ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Verges a la
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
- S’assumeix la iniciativa de planejament i aprovar
inicialment la proposta de Modificació Puntual de les
NSP per tal de resoldre una contradicció detectada
en la zonificació d’un espai lliure provat delimitat
en el sòl urbà consolidat, atès que presenta una
qualificació urbanística pròpia dels espais edificats
amb un nivell de protecció patrimonial injustificat,
pel qual es proposa el canvi de qualificació
urbanística d’un àmbit de 947,31 m2 ara qualificat
com a zona 11, elements de protecció integral, i
com a zona 7, zona de casc antic eixample i passi
a la qualificació corresponent a la clau 10, zona de
verd privat.

Junta de Govern del 26 de novembre
del 2015
- S’adjudica el contracte pel subministrament i
simultani arrendament d’una fotocopiadora, marca
Sharp model MX-2314 MX-DE14 a l’empresa
COREMOSA GIRONA, SA, amb una durada del
contracte de 60 mensualitats.
- Es contracta a l’empresa Enllumenats Costa
Brava SL amb un pressupost de 10.650,50 euros
(IVA inclòs), ja ha estat l’empresa que ha presentat
millor oferta per la Reducció de despeses de
manteniment a l’enllumenat públic, substitució de
lluminàries als carrers Bais Empordà i carrer Padró.
- Es renuncia a la subvenció de la línia: Edició de
treballs relacionats amb la difusió de la cultura
popular i tradicional catalana per import de
1.636,00 euros per editar 5.000 exemplars de la
Petita història de la Processó de Verges, davant la
impossibilitat d’executar en el termini establert.
- Se sol·licita a la Diputació de Girona, Àrea de
cooperació i municipis una pròrroga de sis mesos
per poder adjudicar l’obra “Reforma de l’Ajuntament
de Verges per suprimir barreres arquitectòniques i
millorar la distribució”.

Junta de Govern del 21 de desembre
del 2015
- S’aprova definitivament el projecte d’expropiació
pel procediment de taxació conjunta del projecte
bàsic d’ampliació i millora de la xarxa de sanejament
de Verges, redactat pels tècnics municipals, amb
una valoració econòmica de 48 euros.
- S’aprova el pressupost presentat pel Consell
Comarcal del Baix Empordà per anomenar com
a responsable de l’obra “Ampliació i millora de la
xarxa de sanejament fase 3 de Verges” a la Sra.
Sandra Fernández Soteras per un import de 3.941
euros més IVA.
- Es contracta a la senyora Samiyah Tijini del 7 de
gener de 2016 al 30 de juny de 2016 amb possibilitat
de pròrroga per als propers cursos escolars, amb
una jornada laboral de 37,5 hores setmanals en
règim laboral temporal.

Ple extraordinari del 22 de desembre
del 2015
- S’aprova el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Verges i el Consorci del Ter, per dur
a terme les actuacions de millora del tram del rec
de l’Estany al seu pas pel municipi de Verges, tal
i com s’ha plantejat al projecte esmentat, aprovat
per sessió ordinària del Consell de Govern del
Consorci del Ter en data 1 de juliol de 2015.
- Se certifica que aquesta corporació disposa en
ferm dels terrenys, i dels serveis, així com també
de les autoritzacions i concessions administratives
necessàries per a l’inici i execució de “Ampliació
i millora de la xarxa de sanejament, fase 3 de
Verges”, amb anualitat 2012, així com al seva
posada en servei.
- S’exclou de la licitació a l’empresa Albera
Assessors, SL i Seitec.
- S’adjudica el contracte per a la realització de
les obres consistents en l’”Ampliació i Millora
de la xarxa de sanejament, fase 3 de Verges”, a
l’empresa RUBAU TARRÉS SAU, pel preu de
tres-cents vuit mil cent cinquanta-vuit euros amb
cinquanta-un cèntims d’euro (308.158,51€), amb
el següent desglòs:254.676,45 euros (preu net)
i 53.482,05 euros (21% Iva), d’acord amb l’oferta
presentada i les millores ofertades.
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DATES DE RECOLLIDA DE TRASTOS
MES

DIES

NOM

TELÈFON

GENER

7 i 21

JULIOL

7 i 14

FEBRER

4 i 18

AGOST

4 i 18

MARÇ

3 i 17

SETEMBRE

1 i 15

ABRIL

7 i 14

OCTUBRE

6 i 20

MAIG

5 i 19

NOVEMBRE

3 i 17

JUNY

2 i 16

DESEMBRE

1 i 15
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