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S A LUT A C IÓ
Benvolguts veïns i veïnes,
Després d’un estiu ple d’activitats, festes, vacances per alguns i
més treball per altres, comença una nova etapa social; els petits
i joves tornen a l’escola i aquest fet comporta tornar a certa
normalitat familiar. L’Ajuntament i el municipi es prepara per
reprendre, també, les activitats habituals d’ aquesta època de
l’any: Presentar les justificacions a les subvencions acceptades,

Serveis i telèfons........... 2

demanar-ne de noves, començar el tancament econòmic de

Salutació........................ 3

les accions fetes a fi de no ensopegar amb la mateixa pedra i

RESUM DELS ACTES

Sessió de Ple.................. 4

l’any, preparar el nou pressupost de l’any vinent, valorar totes
millorar-les... Continuar les obres començades, netejar els recs i
camins, començar les activitats d’hivern: cursos d’anglès, de ball,
de costura, xerrades, festes populars, etc. I és que com el cicle
natural de la vida, tots ens adaptem al moment.
L’Ajuntament està actiu, pendent en tot moment del que passa

REGIDORIES

Urbanisme..................... 7
Social........................... 10
Cultura........................ 11

i intentant posar remei allà on cal i volent preveure tot el que es
pugui, per tal que no es converteixi en un problema. Val a dir,
que no sempre ho aconseguim, només faltaria, ningú és perfecte! Però sí, és la nostra intenció: vetllar, solucionar, prevenir,
actuar en tot allò que pertany al benestar de tots.
En moments en què l’economia municipal és justa per anar fent,
cal estar molt atents a administrar amb seny i valorar els ajustos

Activitats..................... 14

que s’han fet. També agrair-vos la comprensió i la tolerància als
retocs d’estalvi que s’han pres.

Economia.................... 16
Pagesia........................ 18

Com sempre volem dir-vos que estem al vostre costat per qualsevol tema en el qual us puguem ajudar.
Salutacions,

PÀGINA OBERTA

Comunicat CDC........... 18

Roser Bagué Paretas
Alcaldessa
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RE S UM

DEL

A C TE S

DE LES SESSIONS DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
PLE ORDINARI
29 DE MAIG DE 2013

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
a) Prendre coneixement de l’aprovació de la liqui-

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

dació del pressupost d’aquest ajuntament corresponent a l’exercici 2012, amb un resultat pressu-

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

postari ajustat de 53.187,00 euros i un romanent

S’aprova per unanimitat.

de tresoreria per despeses generals de 110.130,68
euros.

2. Decrets d’alcaldia.
b) Trametre certificació d’aquest acord a l’Admi3. Informacions d’alcaldia.

nistració de l’Estat, i a la Direcció General d’Admi-

Per part de l’alcaldia s’informa que s’ha desencallat el

nistració Local de la Generalitat de Catalunya.

préstec amb l’Institut Català de Finances, el qual estava
signat des del gener. Els diners van arribant amb norma-

7. Moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya.

litat i es van pagant les certificacions d’obra. S’estan fent
pagaments parcials de l’import subvencionat pel FEDER.

8. Moció per demanar la supressió de la delegació i

També s’informa que el Casal d’Estiu té molt d’èxit d’ins-

subdelegacions del govern Espanyol a Catalunya.

cripció, i que s’ha organitzat un casal de petits, mitjans,
9. Moció dels municipis catalans compromesos amb

i joves.

la declaració de sobirania.
Finalment s’informa que s’ha realitzat la selecció del per-

PLE ORDINARI
DE 15 DE JULIOL DE 2013

sonal de la piscina municipal i del casal d’estiu amb el
suport de l’àrea de joventut del Consell Comarcal. S’ha
preparat el contracte de manteniment de la piscina i els
controls de la qualitat de l’aigua encarregats a Dipsalut.

Desenvolupament de la sessió

4. Aprovació de certificacions de les obres del projecte

Abans de l’inici del primer punt, a proposta de l’al-

de rehabilitació del casc antic intramurs de la Tallada i

caldia, i per unanimitat, s’acorda incloure com a

pavimentació del camí d’accés (Exp. Sec. 100/2011).

punts d’urgència els següents, que es votaran al final de la sessió abans de precs i preguntes.

5. Aprovació de certificacions del projecte d’oficina
de turisme i espai centre d’interpretació del munici-

8. Aprovació del calendari de festes locals per a

pi. Rutes d’interès patrimonial, natural i didàctiques

l’any 2014.

(Exp. Sec. 98/2011).

9. Aprovació de certificacions de les obres del pro6. Donar compte de la liquidació del pressupost de

jecte de rehabilitació del casc antic intramurs de la

l’exercici 2012 (Exp. Int. 12/2013).

Tallada i pavimentació del camí d’accés.
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

de Governació de la Generalitat i donar millor servei

S’aprova per unanimitat.

municipal. Per tot això, a proposta de l’alcaldia, i per
unanimitat, s’acorda:

2. Decrets d’alcaldia.
Primer.- Establir l’augment del règim de dedicació
3. Informacions d’alcaldia.

parcial fins a un 75% , que queda modificat, amb data

Per part de l’alcaldia s’informa del següent:

d’efectes a partir del dia 19 de juliol de 2013.

En relació a l’obra de Marenyà s’ajorna el seu inici

Segon.- Notificar aquest acord als regidors i a les regi-

temporalment fins a l’octubre d’aquest any com a

dores interessats.

mínim, per tal de ser prudents i començar-la quan hi
hagi els recursos econòmics disponibles.

5. Sol·licitud de subvenció al Departament de Governació i Relacions Institucionals per abonar retribuci-

Pel que fa a les obres d’intramurs de la Tallada s’ha

ons a càrrecs electes.

comprovat que les sitges que s’havien guardat estaven

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

trencades, però que a l’altra banda de carrer n’hi ha
una que es troba en bon estat i que no dificultarà la

1. Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions

circulació, per tant, es podrà conservar amb un vidre a

Institucionals de la Generalitat de Catalunya que abo-

sobre per quedar vista. També s’haurà d’ubicar la ram-

ni retribucions per complir les tasques municipals als

pa prevista a l’accés al carrer Castell orientada cap a la

regidors següents: Marc Resta i Josep Ferrer.

banda nord, per poder mantenir un pendent més suau.
En aquest moment s’ha sol·licitat al Departament de

2. Ordenar donar d’alta al règim general de la segu-

Cultura poder mantenir aquesta sitja i ubicar la rampa

retat social a les persones anteriors, a partir del dia 19

a la banda nord. Està previst que en una o dues setma-

de juliol de 2013.

nes comencin els treballs de pavimentació.
3. Trametre el formulari de sol·licitud de la subvenció
També s’informa que a la fira ErAquari de setembre

al Departament de Governació i Relacions Institucio-

hi ha 36 sol·licituds per participar-hi, 3 xerrades pro-

nals, mitjançant la plataforma EACAT.

gramades, una per mares embarassades, 6 interessats
a fer teràpies, i 8 actuacions, per tant, hi ha bona de-

6. Modificació de la plantilla de personal i relació de

manda.

llocs de treball.
L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà en els dar-

Finalment s’informa de la reunió de la setmana pas-

rers anys ha tingut un increment del nombre de nens

sada amb el Departament de Governació a Barcelona,

i nenes que assisteixen al casal d’estiu i a la piscina

per la gestió dels fons FEDER i PUOSC.

municipal. Aquest fet, juntament amb el període de
vacances del personal de l’Ajuntament a l’estiu, pro-

4. Modificació del règim de dedicació dels regidors.

voca que hi hagi una necessitat puntual de personal

Es considera necessari modificar el règim de dedica-

per l’organització i comptabilitat de les activitats d’es-

ció dels regidors Marc Resta i Josep Ferrer per tal de

tiu i de les substitucions del personal quan estan de

coincidir amb la subvenció rebuda del Departament

vacances.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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L’ajuntament creu necessari poder cobrir aquesta ne-

1. Proposar, en concepte de festes laborals de caràcter

cessitat mitjançant la incorporació d’un auxiliar admi-

local per l’any 2014, els següents dies:

nistratiu per aquest període d’estiu.

• 17 d’abril i 23 de juny

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

2. Comunicar aquesta resolució a la Delegació Territorial a Girona del Departament d’Empresa i Ocupació.

1. Modificar la plantilla de personal i relació de llocs
de treball mitjançant la incorporació següent:

9. Aprovació de certificacions de les obres del pro-

Personal laboral eventual: 1 plaça d’auxiliar admi-

jecte de rehabilitació del casc antic intramurs de la

nistratiu (estiu , 1 mes)

Tallada i pavimentació del camí d’accés.

2. Publicar anunci de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler

PLE ORDINARI
DE 25 DE SETEMBRE DE 2013

d’anuncis de l’Ajuntament.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
7. Aprovació inicial de la modificació puntual número

Es proposa la seva aprovació.

1 del POUM.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

2. Decrets d’alcaldia.

1r. Aprovar inicialment la modificació puntual núme-

3. Informacions d’alcaldia.

ro 1 del POUM de la Tallada.
4. Aprovació del compte general de l’exercici 2012
2on. Obrir un període d’informació pública per un

(Exp. Int. 24/2013).

termini d’un mes mitjançant anunci que s’inserirà en

A proposta de la Comissió Especial de Comptes, es

el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i en dos

proposa al Ple l’adopció del següent acord:

dels diaris de premsa periòdica de més divulgació al
municipi, als efectes de presentació de possibles al·

Primer. Aprovar definitivament el compte general

legacions. També se’n farà la publicitat per mitjans

corresponent a l’exercici 2012, amb la seva documen-

telemàtics.

tació bàsica, complementària i annexos.

3r. Sol·licitar els informes preceptius als organismes

Segon. Retre els esmentats comptes de la corpora-

afectats per raó de llurs competències sectorials.

ció, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2012, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb

4rt. Fer constar que contra aquests acords, per tractar-

el que determinen els articles mencionats en la part

se d’actes administratius de tràmit no qualificats, no

expositiva.

procedeix cap mena de recurs.
5. Acord per sol·licitar la baixa del CILMA.
8. Aprovació del calendari de festes locals per a l’any
2014.

6. Precs i preguntes.

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

No n’hi ha.
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REGIDORI A
URBANISME

Aquesta iniciativa va sortir de la reunió amb els veïns.
Val a dir que aquesta actuació no ha sigut fàcil. Tota

Finalització obres Casc antic

intervenció està dirigida pel Departament de Cultura i
arribar a un acord no sempre és dit i fet. Hem presen-

Per fi, les obres del casc antic estan arribant a la fase

tat tres propostes :

final. Ha costat Déu i ajuda, però creiem que a final
d’any estarà tot finalitzat. És una bona notícia, sobre-

1- Passarel·la orientada cap a la part sud de la plaça

tot pels veïns de la zona que n’estan ben tips de les

(No ha sigut possible degut a que el desnivell era

obres! I amb raó. Des d’aquest escrit volem donar-los

superior al índex permès).

–hi les gràcies per la paciència. Som conscients que

2- Passarel·la orientada al costat nord de la plaça. (

tota obra d’aixecament de paviment és molt dura i

Comissió de Cultura no veu bé que s’interposi da-

més encara si al subsòl presenta sorpreses com les que

vant la torre).

ens hem trobat: sitges medievals, restes de muralla,

3- Combinació d’escales i pas en forma lineal da-

esquelets molt antics, restes del pont d’accés a l’ antic

vant de l’accés conservant, també les restes arque-

castell i parets de cases també medievals, que reque-

ològiques (Estem a l’espera de resolució).

reixen la intervenció dels arqueòlegs i del Departament de Cultura i Patrimoni. Malgrat el nostre interès

A part de la remodelació dels serveis i del paviment,

i el dels veïns, de mantenir oberta alguna sitja, no ha

l’obra estrella serà treure el transformador de davant

sigut possible a causa de la constitució del material

l’església i eliminar la línia de mitja tensió que passa

de les parets. Resulta que el subsòl de la zona està

pel damunt de les cases, aconseguint així un espai lliu-

format per terra argilós i trencadís que no aguanta i

re i sobretot eliminar les fuites elèctriques que produ-

es desfà. Per tal de donar coneixement de la situació

ïa la línia en dies de tempesta.

de les sitges, s’ha marcat al paviment unes quantes
circumferències de ferro fent-les coincidir en el lloc

Vist que l’espai de davant l’església queda lliure de

real on es troben. També s’ha marcat amb ferro el

qualsevol element, s’ha tret la columna de granit on

traçat d’un tros de la paret del castell. Per acabar de

hi ha l’arada com homenatge als pagesos i s’ha col·

completar la informació es posaran un panells infor-

locat a la zona de l’Empordanet. Aquest nou lloc pen-

matius de les troballes i de la història de la zona. L’ob-

sem que és més adient i segur, degut a la moguda

jectiu de tot plegat és incentivar les visites a persones

de terres que ha sofert l’espai de l’església on estava

que tinguin interès pel tema medieval i incorporar

ubicat.

el nostre municipi a la ruta medieval dels pobles del
Ajornament de les obres de Marenyà

Baix Empordà.
Una altra modificació, és la construcció d’un pas sen-

Estava previst començar les obres de reforma del vol-

zill de ferro i fusta que donarà accés al portal de la

tant de l’Església de Marenyà, però degut al retard

muralla per entrar al casc antic, en substitució de les

del finançament s’ajornaran fins que l’economia ho

antigues escales. Conservant així, les restes de l’an-

permeti. En el moment en què es comenci, ja avisarem

tic pont i un tram de l’antic clavegueram de pedra.

als veïns.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Asfaltatge de la Carretera de Canet

Hem d’informar-vos que el nostre municipi està adaptat a les noves tecnologies. S’ha creat una pàgina web

Com bé sabeu, en l’últim pla d’obres es va cons-

accessible des del mòbil a través del codi QR. Per tal

truir el desaigua de Canet. Val a dir que és una

de poder-hi accedir cal baixar el programa gratuït

obra que de moment no serveix, degut a l’atur de

d’internet (codi QR). Des d’aquesta aplicació es podrà

les obres del col·lector d’aigües residuals que va

trobar tota la informació sobre: Comerç, natura, pa-

de Colomers a l’Escala, evidentment, passant per la

trimoni, ajuntament, rutes, serveis i activitats.

Tallada i Tor. Quan es reprenguin, que no sabem
quan serà, es construirà l’enllaç de Canet a Verges

Aviat veureu col·locat a les dues rotondes d’entrada

i les obres faran la seva funció. Reprenent el que

a Tor i a la Tallada i també a l’entrada de Canet, un

dèiem, en el moment d’acabar les obres es va deixar

cartell amb el codi QR , i qualsevol persona des del seu

l’última fase: pavimentar amb asfalt el carrer, i ara

mòbil podrà accedir a la informació. També, el troba-

s’acabarà.

reu a tots els cartells informatius que es col·locaran als
punts d’interès de les rutes.

CENTRE D’INTERPRETACIÓ I OFICINA DE TURISME
A les rutes, ja s’hi troben els petits rètols blancs com
El dia 1 de setembre en motiu de la primera Fira

indicadors i els panells informatius a cada lloc inte-

“ErAquari”, es va inaugurar l’espai destinat al cen-

ressant. Properament, ja disposarem dels tríptics i

tre d’interpretació i oficina de turisme, a la sala ad-

cartells.

junta al bar l’Empordanet. El dia de la Fira, s’hi van
dur a terme les xerrades de diferents temes propis

Aquest projecte juntament amb l’oficina d’informa-

d’aquesta diada. Aquest espai té entrada per la part

ció ha de servir per dinamitzar l’economia del poble,

nord. En un futur proper serà:

aportant nous treballs relacionats amb el turisme i
serveis.

1- El punt de trobada de les visites guiades que
s’oferiran a escoles, grups d’adults i famílies inte-

Un dels objectius és incentivar i facilitar l’obertura de

ressades en els següents temes: Romànic, medie-

turisme rural, cases on puguin oferir bed&breakfast

val, natura i conreus.

(dormir i esmorzar), petits locals de restauració, de

2- Inici de les rutes marcades: Ruta del puig

bar, comerç de qualsevol ofici, espai per estada d’au-

Segalar,ruta de les esglésies romàniques , ruta del

tocaravanes, lloguer de bicicletes, guies de les rutes i

pla i ruta de la riba del Ter.

d’altres serveis que puguin aportar un benefici econò-

3- Les visites guiades seran prèviament concerta-

mic tant a nivell personal com municipal.

des trucant a l’Ajuntament.
Per tot això: US CONVOQUEM A UNA REUNIÓ INFORHo podeu comprovar en el tríptic que us adjuntem.

MATIVA, EL DIVENDRES 22 DE NOVEMBRE, A LES 7:30
DE LA TARDA A LA OFICINA D’INFORMACIÓ.

També, aquest espai permet fer-hi qualsevol xerrada o reunió, doncs hi caben unes 40 persones. Últi-

ÉS UN PROJECTE AMBICIÓS I PORTEM MOLT DE TEMPS

mament, s’hi fan les reunions de ANC de la Tallada, i

TREBALLANT-HI, I ÉS PER AIXÒ QUE ENS FA IL·LUSIÓ

tant se val, està a disposició de tots.

EXPLICAR-LO A TOTHOM I FER-NE RESSÓ.
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TAMBÉ, ÉS IMPORTANT QUE HI ASSISTEIXIN TOTES

la ratlla blava és l’itinerari del Puig Segalar; el de la

LES PERSONES, QUE PER LA SEVA FEINA, ESTIGUIN

ratlla verda, itinerari de les esglésies romàniques; el de

INTERESSADES A SORTIR A LA GUÍA INFORMATIVA, I

la ratlla taronja és l’itinerari dels conreus del pla i final-

PER TANT, FER PROPAGANDA DEL SEU COMERÇ, SER-

ment el de la ratlla lila és el de la riba del Ter.

VEI, ACTIVITAT O NEGOCI.
Són quatre rutes indicades per a fer caminades
Els que ja teniu l’aplicació QR al mòbil ja podeu pro-

tranquil·les i gaudir de cada centre d’interès. També

var amb aquest codi:

són perfectes per a anar en bicicleta, en grup, en família o tots sols. Pel mig de les rutes trobareu indicadors dels aspectes rellevants i panells informatius. És
una nova manera de conèixer i donar a conèixer el
nostre municipi. És donar valor a allò que tenim i que
sovint ens passa per alt degut a la rutina quotidiana.
Podreu comprovar que el safareig de la riera de la Tallada està net i el del torrent de Marenyà també. Els dos safareigs pertanyen a una època no molt llunyana en què
RUTES

les dones anaven a rentar la roba i també a fer safareig.
Són mostres palpables d’una realitat que no cal oblidar.

Els que sou caminadors o bé us agrada anar en bicicleta, podreu comprovar que als camins del voltant del

No cal dir que també trobareu informació a les esglé-

municipi hi ha uns cartells blancs amb una fletxa i una

sies, a la riba del Ter, a la caserna del camp d’aviació

ratlla de color. Estan clavats en els pals on hi ha altres

republicà i als refugis de Canet. Tot plegat configura

indicacions. Aquests cartells marquen unes rutes: Els de

un paquet d’interès turístic prou interessant.

Safareig del torrent de Marenyà.

Safareig de la riera de la Tallada.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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SOCIAL

car que la utilització del CDA va lligada a la formació
dels seus usuaris en tallers que afavoreixin estratègi-

Centre de dia Casa del Mar

es d’estalvi i d’optimització dels recursos econòmics.
L’ajuntament de la Tallada és un dels Ajuntaments

Com us vam informar en l’anterior butlletí, l’Adriana

que comparteix el projecte del Centre de Distribució

Gotri, directora del Centre de dia “Casa del Mar” de

d’Aliments de Torroella.

l’Escala ens fa arribar periòdicament informació relativa a la disponibilitat de places d’aquest centre així com

Servei de deutes familiars

totes les noves iniciatives que emprenen. Així, el Centre
disposa en l’actualitat de 6 places a jornada complerta i

Recentment, s’ha iniciat a Càritas Baix Ter el Servei de

4 places de tarda. També, ofereixen un servei d’atenció

deutes familiars que es canalitza a través dels Serveis

domiciliària d’acord amb les necessitats.

Socials dels diferents municipis que integren Càritas
Baix Ter. Es tracta d’un servei d’assessorament en deu-

Per tots aquells que vulgueu contactar-hi, podeu trucar

tes hipotecaris que es proporciona de forma gratuï-

al 972 773 551.

ta i confidencial. Els objectius d’aquest servei són el
d’acollir, informar i solucionar (quan sigui possible)

Inauguració del Centre de Distribució

problemes de deutes causats arran de la crisi econò-

d’aliments a Torroella

mica. El servei s’ofereix el dilluns de 17 a 19h i cal una
cita prèvia (que es pot demanar de dilluns a dimecres

El passat dia 19 de setembre va tenir lloc la inaugu-

de 10 a 13h trucant al telèfon 972 755790).

ració del Centre de Distribució d’aliments a Torroella
de Montgrí. El CDA és un projecte fruit d’un conveni

Actuacions de vigilància veterinària

marc de cooperació entre Generalitat de Catalunya,

d’animals susceptibles de ràbia

Diputació de Girona, fundació Banc dels Aliments,

en cas de mossegada o agressió

Obra Social “la Caixa” i Càritas Diocesana de Girona.
La vigilància d’animals domèstics susceptibles de ràbia
El CDA situat a Torroella de Montgrí, és un projecte

que hagin protagonitzat una agressió a persones és

que l’Ajuntament d’aquest municipi comparteix amb

una font d’informació fiable per a poder determinar

els Ajuntaments de tots els municipis que formen part

si l’animal pateix la malaltia, i adoptar mesures en

de la Càritas Baix Ter i les institucions que tenen atri-

conseqüència.

buïdes competències d’atenció social per a poder proporcionar aliments a totes aquelles persones que es

El document Protocol de prevenció i control de la ràbia

troben en una situació econòmica difícil que els en fa

(que teniu a la vostra disposició a l’ajuntament) descriu

difícil el seu accés. Càritas Baix Ter és responsable de

les actuacions a fer respecte a les persones agredides

la gestió i del funcionament del CDA.

quan els serveis de vigilància epidemiològica disposen
d’una notificació d’una agressió. De forma complemen-

D’acord amb la seva dinàmica de funcionament i

tària, aquest document conté les actuacions que cal em-

organització, un CDA dignifica substancialment el

prendre respecte a l’animal agressor quan els epidemi-

lliurament d’aliments als seus usuaris ja que aquest

òlegs no han pogut descartar la sospita de ràbia amb

s’ofereix en forma d’autoservei. És important desta-

la informació obtinguda en la valoració inicial del cas.
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Les actuacions s’inicien quan els serveis de vigilància

- Xerrada informativa “Alimentació Econòmica”. El

epidemiològica reben una notificació, per part de

passat 8 de maig la Sra. Susanna Pérez va impartir

qualsevol nivell assistencial (CAP, centre hospitalari o

aquesta formació l’objectiu de la qual va ser donar

altres) de mossegada d’animal agressor a una persona.

a conèixer a la població els elements bàsics d’una
alimentació sana i equilibrada, oferir informació

Hi ha casos en què la persona agredida acudeix en

adequada per anar a comprar aliments i aprofitar

primera instància als cossos de seguretat (Policia Lo-

els recursos propis (hort, etc.) per poder ajustar el

cal, Mossos d’Esquadra,...), a l’ajuntament, o truca al

pressupost.

061 o al 112. En tots aquests casos, se l’informarà que
ha d’anar al més aviat possible a un centre assistencial

- Xerrada informativa “Bon ús dels medicaments:

per rebre atenció mèdica.

anticoagulants i antibiòtics”. La Xerrada tindrà lloc
el dia 23 d’octubre a les 18.30h a la Caseta i serà

Cita prèvia a la Prefectura Provincial
de Trànsit de Girona

impartida pel farmacèutic Josep Vilabrú. Hi esteu
tots convidats.

La Prefectura Provincial de Trànsit de Girona posarà

- Curs d’exercici físic i prevenció de caigudes en la

en marxa el proper 1 d’octubre el servei de cita prèvia

gent gran. Aquest curs es durà a terme durant el

per atendre els ciutadans que han de fer qualsevol

mes de gener i febrer de l’any 2014 (15, 22, 23 de

tràmit relacionat amb vehicles, conductors i sancions.

gener i 5 de febrer a les 15h). L’objectiu d’aquest

Les cites es podran demanar a partir del 24 de setem-

curs és proporcionar als assistents les eines per de-

bre a través d’internet, en la pàgina web www.dgt.es,

senvolupar un programa senzill de preparació fí-

o trucant al 060.

sica que disminueixi el risc de caigudes. El curs es
realitzarà en classes teòriques i pràctiques d’una

Els ciutadans interessats a realitzar algun tràmit en

hora i mitja cadascuna. S’han previst 5 sessions.

aquesta oficina hauran de sol·licitar cita prèvia mit-

També, si el temps ho permet, part del curs es durà

jançant la pàgina web de la DGT o trucant al 060. La

a terme a l’aire lliure (al Parc urbà de Salut).

petició de cita mitjançant la pàgina web és molt senzi-

CULTURA

lla i permet als ciutadans triar dia i hora dins dels deu
dies següents. El procés és, un cop a dins la pàgina, clicar el botó de “Cita previa para trámites en oficina”.

Com és ja habitual al nostre poble, l’estiu és una època propicia per a desenvolupar moltes activitats sobretot a l’aire lliure.

Xerrades i Cursos
per a promoció de la salut

DESFILADA DE MODA
Amb l’objectiu d’aprofundir en temes de formació
de salut pública dirigits tant a la població com a col·

Vam iniciar la temporada amb una desfilada de moda

lectius específics, l’ajuntament d ela Tallada va sol·

a benefici d’Oncolliga que va organitzar el Taller de

licitar a Dipsalut (l’Organisme Autònom de Salut Pú-

Costura. Una bona colla de voluntaris i voluntàries,

blica de la Diputació de Girona) i al Fòrum Associació

van participar-hi fent passar una tarda ben divertida

de Col·legis Sanitaris les següents activitats:

a tots els espectadors.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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REVETLLA DE SANT JOAN

FESTES MAJORS

Un any més per la revetlla de Sant Joan, la flama de

Les festes majors varen ser com un plat d’estiu fresc.

Canigó va arribar al nostre poble, això sí, amb una

Varen ser divertides , entranyables i participatives.

mica de retard. Els Mossos no els van acompanyar com

Cada poble amb la seva particularitat: A la Tallada, mis-

altres anys i resulta que es van perdre, no trobaven la

sa cantada pel Cor, jocs de cucanya, sardanes, concert

Tallada. Nosaltres fidels a l’esdeveniment vàrem espe-

i ball de nit; a Tor, grallers, meravellós espectacle de

rar per gaudir de l’encesa.

pallasso ,pregó,sardanes,ball i sopar popular. Marenyà,
divulgació de les pintures romàniques, un valor únic

CASAL D’ESTIU

molt ben explicat per la Cecilia Pareta; sopar popular i
ball de fi de festa. I per últim Canet, dinar popular, so-

El Casal d’Estiu del nostre poble és una de les acti-

par de germanor, ball amb discomòbil , missa cantada i

vitats centrals de l’estiu. Tot un equip de monitors i

un munt de reunions per a què tot surti bé.

monitores: la Cecília Pareta, la Maria Rosa Sitges, la
CAMPIONAT DE PARXÍS

Sandra Burgos , l’Ignasi Payeró, en Pau Llauger i la
Júlia Esteve van ser els responsable de fer que 55 nens
i nenes, i 20 joves de 12 a 16 anys passessin un estiu

També a l’Empordanet es va celebrar el II Campionat de

diferent, ple jocs, esports, piscina, emocions i sobretot

Parxís, una pràctica distreta i amb molta participació.

aprenentatge de valors tan necessaris per a créixer
NIT D’ESTELS

com a bones persones.
OPEN MARENYÀ

Malauradament es va anul·lar la nit d’estels perquè en
Carlos Garcia Castro és va fer mal. Això, no va impedir

El mes de juliol, es va celebrar l’ Open Marenyà, el

que un grup de persones pugés al bosc de Marenyà

torneig de tennis organitzat per la comissió d’Esports

per observar la pluja d’estels a la nit de Sant Llorens.

que com cada any va tenir bona participació.
EMPORD’ART
CONCERT DE JAZZ
Les obres artístiques dels nostres veïns i veïnes es van
El concert de Jazz organitzat per la comissió de música

exposar a l’Empord’Art (a càrrec de la comissió de l’Em-

es va fer a Canet, un entorn entranyable i acollidor. La

port’Art) així com, les fotografies del II Concurs de foto-

Big Band de l’Escola Municipal de Música de Torroella

grafia. El jurat, aquest any, estava format per la Carmen

de Montgrí ens va oferir un repertori capaç d’emocio-

Roger, pintora, Escola BASE, veïna de la Tallada d’Empor-

nar als assistents i amants de la bona música.

dà i en Josep Maria Compte, especialista en tècniques,
materials i procediments pictòrics, articulista i tractadista

CAMINADA NOCTURNA

d’art, també, fundador de l’Aula d’Arts Plàstiques de Torroella de Montgrí i l’Estartit. El tema de les fotografies

A l’agost vam tenir la caminada nocturna. Feia una

era “Nuvols” i la veritat, és que hi havia una represen-

nit estrellada i perfecte per acabar amb una capbus-

tació gràfica de gran qualitat. Els guanyadors varen ser:

sada a la piscina municipal.

Joan M. Pareta, Marta Alvarez Costa i Maria Cufi Batlle.
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Ja s’han penjat algunes fotografies a la web municipal.

Tot plegat va configurar un dia ben especial i innova-

Esperem que el proper any, aficionats a la pintura, a

dor. Esperem que l’any vinent, ja que l’experiència és

treballs manuals i a la fotografia s’animin a participar

un grau, es pugui millorar tots els aspectes més fluixos

a l’exposició. És una diada que dóna rellevància a l’art

i augmentar el nombre de firaires per tal de fer més

com a expressió lliure d’allò que ens emociona.

gran la fira. El dia 18 d’octubre es va fer un sopar reunió per fer-ne la valoració i anotar tots els aspectes a

Per tal que els aficionats a la fotografia puguin anar-se

millorar, d’aquí en va sortir una comissió. No cal dir que

preparant, avancem que el tema del proper concurs de

tothom qui vulgui formar-ne part, serà benvingut.

fotografia serà: “El pas del temps”.
DIADA DE L’ 11 DE SETEMBRE
LA SARDINADA
Aquest dia celebrem la diada de Catalunya i enguany
Podem ben assegurar, que la Sardinada del 15 d’agost

va ser ben especial. El municipi de la Tallada juntament

és un esdeveniment popular que reuneix a moltes per-

amb Albons, Garrigoles, Ventalló i Viladamat ens và-

sones a l’entorn de les sardines i el pa amb tomata. Tal

rem reunir i agermanar a dalt de Puig Segalar per a rei-

com diu al refrany “A la taula i al llit al primer crit” i així

vindicar un estat propi, la Independència de Catalunya.

va ser. Les brases no donaven l’abast a coure sardines i

Junts vàrem esmorzar el tradicional pa amb xocolata i

les mans dels i les voluntàries a xucar el pa amb tomata.

vàrem cantar l’Himne Nacional de Catalunya.

La cua de persones esperant era llarga i és que les sardines estaven boníssimes, ah! I el pa molt ben xucat.

Aquesta trobada ens va donar encara més força per a
participar a la Via Catalana. Una experiència irrepetible.

PRIMERA FIRA ErAquari
LA BICICLETADA
Gràcies a la idea de Joan Alarcón i després de molts mesos de treball conjunt, l’1 de setembre es va celebrar la

La comissió d’esport, com cada any, va preparar la ruta

primerea fira ErAquari: fira de teràpies alternatives per

per la bicicletada popular. Era una ruta senzilla que do-

a la salut, artesania i alimentació ecològica.

nava la volta als quatre pobles. Es sortia de la Tallada,
es pujava a Marenyà i direcció Verges s’arribava a Ca-

El programa era extens i les activitats diverses, fet que

net, allà s’esmorzava per agafar forces per a continuar

reclamava una gran participació de persones voluntàries

el trajecte. Cap al Mas Duran, Tor i altra vegada a la

pel seu correcte desenvolupament. Una dita diu “un po-

Tallada. Un matí complert! I contents cap a casa!

ble unit pot moure muntanyes” i així va ser. Els voluntaris i voluntàries no varen escassejar, tot el contrari. Érem

SANT GALDERIC

30 persones que vetllàvem que tot rutllés i altres, que
dies abans, ja havien fet la seva tasca de preparació. El

Per aquesta diada, com és ja habitual, el poble celebra

fet va ser que tot va sortir bé. Moltes gràcies a tothom.

la festa dedicada a Sant Galderic, patró dels pagesos
catalans. A la missa cantada, la Coral va cantar els goigs

Els que hi vareu assistir, vareu poder comprovar l’aflu-

en honor a Sant Galderic una manera de reconèixer les

ència de públic a totes les actuacions, tallers, xerrades

virtuts de senzillesa d’aquest patró. El dinar de germa-

i assistència a les teràpies.

nor i una llarga sobretaula va arrodonir la diada.
La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Des de l’Ajuntament volem donar les gràcies a totes

tant, amb una mica de voluntat per part dels pares i

les organitzacions, comissions i persones voluntàries

nens i nenes es podrien fer. L’organització, com altres

que ens porten idees, es fan càrrec de les activitats i

anys, hi està disposada. Em consta que ja han fet difu-

ajuden en tot i per tot. Sense tots vosaltres no seria

sió per reunions prèvies i no hi hagut quòrum. Bé, pot

possible arribar a ser un poble actiu.

ser convé descansar i l’any vinent tornar-hi.

ACTIVITATS DE NADAL

MARATÓ

S’acosta el Nadal i com sempre, s’ha d’iniciar la prepa-

La Marató de TV3 ens aporta, ja fa anys, una consci-

ració de les activitats pròpies d’aquestes diades.

enciació de col·laboració amb la recerca de malalties
que sovint ens toquen de prop. Ajudar és un gest que

PASTORETS

ens fa persones solidàries al progrés del benestar a
l’àmbit de la salut, el bé més preuat.

La comissió de pastorets ens ha comunicat que enguany no es faran per falta d’actors i actrius. És una

El nostre municipi, com s’ha vingut fent, vol formar

pena! Hem de pensar que al municipi hi ha 52 nens i

part col·lectivament a l’aportació econòmica organit-

nenes de 3 a 15 anys que van a l’escola de Verges i per

zant activitats que a part de lúdiques siguin solidàries.

PROGRAMA
FEM CAMÍ AMB LA MARATÓ
Preu d’inscripció 3€
Sortida de l’Empordanet a les 9.30 del matí.
Farem la ruta del pla fins arribar al mirador d’aus a la riba del riu Ter.
Els veïns de Canet s’hi poden ajuntar quan hi passem.
Esmorzarem allà (cadascú es porta el seu).
Tornarem cap a l’Empordanet.

CONCURS DE FOTOGRAFIA
Preu d’inscripció 3€
Tema: Fem camí amb la Marató
Les persones que assisteixin a la caminada tindran la possibilitat
de fer fotografies i presentar-les en format digital a cultura@latallada.cat.
Per tal de ser anònim, caldrà enviar-la des d’un correu que no sigui de l’autor o autora.
La fotografia escollida serà la portada de la revista Aspre i Pla del juny

VERMUT SOLIDARI i SARDANES AMB DISCO MÒBIL
Preu d’inscripció 4€
A les 12.30 al Bar l’Empordanet ,
es servirà un vermut o refresc amb patates i olives,
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PROGRAMA D’ACTIVITATS DE NOVEMBRE I DESEMBRE
Taller de memòria, manualitats,
decoracions Nadal
Trobada del Club de Lectura
Camatorta. Comentari de la novel·la
d’Irène Némirovsky “El Ball”
Trobada costura

La Caseta

Colla Sinofós

La Caseta

Club de lectura
Camatorta

La Caseta

Taller de costura

Reunió Reis - preparació

La Caseta

Curs de cuina

La Caseta

Comissió de Reis i
Taller de costura
Taller de cuina

Caminada la Penya

La Caseta

Penya Camatorta

Taller de memòria, manualitats,
decoracions Nadal
Trobada del Club de Lectura
Camatorta. Comentari de la novel·la de
Blanca Busquets “La nevada del Cucut”
Quina Eròtica
A les 9h “Fem camí amb la Marató”
( Caminada fins el riu Ter, a Canet)
A les 12h Vermut Solidari a l’Empordanet
Paradeta Solidària de la Colla del Sinofós
Casal temàtic de Nadal

La Caseta

Colla Sinofós

La Caseta

Club de lectura
Camatorta

L’Empordanet
L’Empordanet

Comissió de festes
Taller Costura
Penya Camatorta
Colla Sinofós

L’Empordanet

Ajuntament

Missa del Gall

Església de Tor

Casal de Tor

Quina la Tallada

L’Empordanet

Cineclub Petit

L’Empordanet

Torneig Tennis taula

L’Empordanet

Recollida de cartes per part del Patge reial
a les 12h a l’Empordanet i a les 12.30h a Tor

Casal de Tor i
L’Empordanet

Diumenge 29

Quina de Tor

Casal de Tor

Comissió de
festes
Grup de joves i
voluntaris
Comissió
d’esports
Comissió de Reis,
Taller de Costura
i Casal de Tor
Casal de Tor

Divendres 3
de 16 a 18h
Diumenge 5
a les 18.30h a Tor
a les 20h a la Tallada

Taller de fanalets

L’Empordanet

Cavalcada de Reis

Casal de Tor i
L’Empordanet

NOVEMBRE

Cada dimecres
a partir de les 15h
Diumenge 10
a les 18h
Diumenge 17
a les 16.30h
Divendres 22
a les 20h
Divendres 22
a les 21h
Diumenge 24
a les 9h
Cada dimecres
a partir de les 15h
Diumenge 1
a les 18h

GENER

DESEMBRE

Dissabte 14
Diumenge 15

Del dia 23 de desembre
al 3 de gener
(de 9 a 13 del matí)
Dimarts 24
a les 22h
Dimecres 25
a les 18h
Divendres 27
a les 16.30h
Dissabte 28
a les 16h
Diumenge 29

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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ECONOMIA

El resultat pressupostari de l’exercici 2012 ha estat de
53.187,00 euros favorables a l’Ajuntament (superàvit),

L’ajuntament continua aplicant les mesures de con-

mentre que el 2011 va ser de 46.095,44 euros, el 2010

tenció de la despesa que són possibles. En aquest sen-

de 2.226,94 euros, i el 2009 de 16.453,56 euros.

tit us informem que les mesures aplicades quant a il·
luminació de les vies públiques han suposat un estalvi

Romanent de tresoreria: el romanent de tresoreria és

de 10.677,6 euros.

un flux que a final de l’exercici segons el seu signe posa
de manifest, quan és positiu, la capacitat de l’entitat

També dir-vos que, disposar de tresoreria a l’ajunta-

local per finançar en l’exercici següent modificacions

ment és difícil perquè les administracions retarden els

de crèdit que suposin major despesa que la inicialment

pagaments. Això no obstant, les factures es paguen en

prevista. Quan és negatiu, la necessitat de reduir la

els terminis establerts i donem acompliment a la llei.

despesa prevista per a l’exercici següent o la d’obtenir
un finançament addicional per eixugar el dèficit. El ro-

Aprofitem aquest darrer butlletí de l’any 2013 per in-

manent de tresoreria de l’entitat local estarà integrat

formar-vos de:

pels fons líquids, els drets pendents de cobrament, i les
obligacions pendents de pagament, tots ells referits a

1. Dades de la liquidació del pressupost de l’exercici

31 de desembre del referit exercici.

2012.
El romanent de tresoreria per despeses generals a fiResultat pressupostari: el resultat pressupostari de

nal de l’exercici 2012 és de 110.130,68 euros, mentre

l’exercici és la diferència entre la totalitat dels ingres-

que a final de l’exercici anterior era de 52.501,76 eu-

sos pressupostaris realitzats durant l’exercici i la tota-

ros, el 2010 de 38.420,98 euros, i el 2009 de 17.171,31

litat de despeses pressupostàries del mateix període.

euros.

El resultat pressupostari de l’exercici posa de manifest
en quina mesura els recursos pressupostaris han estat

2. Subvencions sol·licitades durant l’exercici 2013.

suficients per finançar les despeses pressupostàries. El
resultat pressupostari serà de superàvit si els ingressos

Durant aquest any 2013 i, fins al moment, s’han sol·

pressupostaris superen les despeses pressupostàries.

licitat les següents subvencions:

Organisme

Import

Concepte

Diputació de Girona

21.250,00

Diputació de Girona – Dipsalut

Gestió Dipsalut

Diputació de Girona – Dipsalut

Gestió Dipsalut

Diputació de Girona

9.877,60

Fons de cooperació econòmica i cultural, per manteniment
de les despeses de subministrament de l’enllumenat públic
i de manteniment de vies públiques.
Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions d’alt
risc de transmissió de legionel·losi, a la piscina municipal.
Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a
l’aixeta del consumidor.
Del pla a l’acció. Es tracta de la col·locació de nous reflectors i bombetes de vapor de sodi a la Tallada, un regulador
de flux per l’enllumenat de Tor, i la redacció del pla d’acció
d’energia sostenible.
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Diputació de Girona

Gestió Diputació

Diputació de Girona

Gestió Diputació

Diputació de Girona – Dipsalut
Diputació de Girona – Dipsalut

1.600,00
2.943,81

Diputació de Girona

774,00

Diputació de Girona – Dipsalut

Gestió Dipsalut

Diputació de Girona

16.000,00

Diputació de Girona – Dipsalut

1.260,00

Diputació de Girona – Dipsalut

2.820,00

Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Diputació de Girona

12.398,76
3.000,00
9.000,00

Actuacions en matèria forestal. Sol·licitud per
desbrossament de marges, que aquest any serà executat
per la Diputació de Girona.
Millora per la competitivitat territorial. Es tracta
d’un programa d’assessorament en matèria de promoció
econòmica i desenvolupament local.
Despeses de manteniment del consultori municipal.
Es tracta del programa d’assessorament i suport tècnic
a polítiques municipals de protecció de la salut.
Concretament servirà per a la instal·lació d’un dosificador
automàtic de clor i pH a la piscina municipal.
Noves tecnologies. Adquisició d’un ordinador portàtil
per l’Ajuntament i un de sobretaula per a la Caseta.
Programa de suport a la gestió del risc derivat de les
piscines d’ús públic de titularitat i gestió municipal.
S’ha sol·licitat aquest ajut pel projecte d’oficina de
turisme i espai centre d’interpretació del municipi.
Tractament preventiu de l’espai de l’entorn de la piscina
municipal per insectes voladors, formigues, talps,
i prevenció i control del mosquit tigre.
Programa de suport econòmic per a la realització
d’activitats de promoció de la salut.
Retribucions a càrrecs electes municipals.
Projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut.
Despeses de construcció, reparació, conservació i
manteniment.

3. L’impost de béns immobles (IBI) de l’any 2014 s’apu-

Com a exemple: Un immoble urbà de 40.000 euros de

jarà d’acord amb el que exigeix l’aplicació de la llei de

valor cadastral l’any 2013 ha pagat un IBI de 250,80

pressupostos generals de l’Estat, que en el nostre cas

euros, i l’any 2014 amb l’aplicació dels coeficients d’ac-

suposarà l’increment de l’1,11%.

tualització pagarà un IBI de 253,08 euros.

AVÍS DE CORREUS
Des de Correus ens han avisat que a partir del 4 de novembre l’horari d’oficina serà de 10.30 a 10.45h.
Segons ens han explicat també hi haurà canvi de cartera.
Uneixen la Tallada, Tor i Marenyà a Bellcaire.
Al començament del canvi, si hi ha anomalies pot ser normal,
però si veieu que continuen ens ho feu arribar i ho comunicarem.
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PAGESIA
Tot i que la calor s’ha allargat bastant, estem a ple-

vigilància, hem aconseguit reduir les incidències a un

na tardor; gairebé no hi ha cap blat de moro dret i

grau molt baix.

només queden les varietats més tardanes de poma.
Queda ja molt lluny la intensíssima pedregada del 19

Pel que fa als camins, continuen estant en un estat

de juliol, els efectes de la qual duraran tot l’any.

correcte, tot i haver assumit el trànsit de tot l’estiu.
Això és mèrit dels pagesos del nostre municipi i de

Situats ara a l’estiu, val a dir que, tot i la quantitat

les empreses que en fan el seu manteniment. Seguim

de vessanes que hi havia per regar, no hi ha hagut

així, que molts dels nostres pobles veïns no tenen els

massa problemes per fer-ho, degut sobretot al bon

camins amb el mateix estat que els nostres!

nivell d’aigua dels pantans i a l’optimització dels nostres regs i passants, els quals es van repassar al final

Per últim, cal destacar que la Diputació de Girona ha

de la primavera.

posat en concurs una desbrossada per any. A la Tallada d’Empordà, ens tocaven 9’12 km de camins per

També cal destacar l’esforç que fem alguns dels pa-

desbrossar, els quals hem intentat repartir per tot el

gesos del municipi contractant el vigilant rural, amb

municipi, respectant les prioritats d’ús i de quantitat

qui, com a conseqüència de la continuïtat en la seva

de vegetació a desbrossar.

P À GIN A

O B ERT A

COMUNICAT DE CDC
VIA CATALANA CAP A LA INDEPENDÈNCIA
1.600.000 persones uneixen els 480 km que travessen Catalunya
des del Pertús fins a Alcanar
Malgrat tota la política de la por que ens volen fer creu-

marxa per ser un nou Estat d’Europa i seguirem lluitant

re des de l’Estat Espanyol, malgrat el bloqueig al que

democràticament per la Independència.

ens estan sotmetent a tots nivells, malgrat la moderació
que volen imposar, malgrat l’ofec i la involució… els ca-

“És el moment de buscar el consens, i no de fer esce-

talans fem via. Hem fet la Via Catalana el darrer 11 de

nificacions, sobre la consulta. No contemplem que no

setembre deixant sense arguments als detractors de la

hi hagi acord sobre la pregunta de la consulta. Fem

democràcia. Els catalans som tossuts davant la injustícia,

una crida a la calma i a la responsabilitat, és l’ho-

el menys teniment, l’engany, però encara ho som més

ra de la política, és un gran error especular cada dia

si ens retallen la llengua, l’ensenyament, els pressupos-

sobre el contingut de la pregunta. Tots aquells que

tos, la inversió en el futur i les llibertats aconseguides

volem superar la dependència de l’Estat espanyol es-

amb la negociació i amb democràcia. Ara s’ha acabat el

tem obligats a arribar a un acord, el consens és la

temps de la tebiesa, de la discreció, del diàleg, perquè

millor resposta al 80% de ciutadans que, en totes les

ens trepitgen com a poble. Catalunya ha parlat respon-

enquestes, es manifesten a favor de la consulta i a

sablement pel Dret a Decidir. Catalunya s’ha posat en

tots aquells que volen impedir que els catalans siguin
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model contra tothom, sense construir consensos; no
és gens educatiu trencar unilateralment l’àmbit competencial pactat durant trenta anys; no és gens educatiu transmetre la idea que cal controlar els mestres
per part del poder polític; no és educatiu trencar la
convivència lingüística que funciona bé a Catalunya”
“Amb la LOMCE es poden crear dues comunitats educatives castellana i catalana, quan fins ara hem tingut dues
llengües i una sola comunitat. Aquest és l’èxit, però amb
la LOMCE es trenca l’equilibri vigent”. Maldonado
Aquesta setmana passada ho va argumentar molt bé
consultats. En aquest sentit no és el moment de les

el president Mas. I amb el to moderat que tan irrita

declaracions o els tuits i estem a poques setmanes de

els que el volen presentar com un talibà radical. “Com

l’acord, per això demanem a totes les formacions po-

voleu que un poble que es basa en la cultura, en la

lítiques que ens posem a treballar per fer-ho factible.

barreja, en el comerç i en la indústria, amb vocació de

PSC i PP s’haurien de dedicar a convèncer els seus diri-

mirar cap a fora, sigui radical, sigui extremista?”

gents perquè avalin la consulta”. Lluis Corominas
“Els pressupostos del 2014 no seran per a quedar bé,
sinó per a anar bé”. Josep Rull
“La LOMCE és una involució competencial molt important. Catalunya no assumirà aquest atac”. Irene Rigau
Cleries exigeix a Wert la retirada de la LOMCE per
“ideològica, predemocràtica i recentralitzadora i perquè vol fer del català una llengua residual”.
Candini retreu al Govern espanyol que la futura norma “no és educativa com el seu nom indica i està condemnada al fracàs. No és gens educatiu imposar un

Ajuntament de
la Tallada d’Empordà

Traçat de la via catalana i de la diada.

Aquest butlletí ha sigut fet pels regidors, regidores i l’alcaldessa.
Roser Bagué: Coordinadora de les Regidories i Relacions amb ens supramunicipals.
Marc Resta: Regidor de pagesia.
Daniela Israel Wilson: Regidora de Cultura i medi ambient.
Josep Vilavella: Regidor d’urbanisme
M. Dolors Guàrdia: Regidora de l’àmbit social i de comptes.
Estem a la vostra disposició per a qualsevol afer.
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