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El gra i la palla

Carta de l’alcalde

Per no perdre la memòria, aquest és El Gra i la Pa-
lla número cinquanta. Sembla que fa poc temps però 
ja hem arribat fins aquí. Un butlletí pensat per re-
lligar la població en la presa de decisions, un ins-
trument que, malgrat molta de la informació va a 
temps passat, posa en coneixement les actes i re-
solucions que s’han anat prenent a l’Ajuntament 
i també anticipa futures actuacions i una contra-
portada que ho fa fàcil quan tenim una urgència 
i busquem un número de telèfon del serveis que 
presten les diverses administracions o empreses 
col·laboradores. La gestió del Butlletí es realitza a 
l’Ajuntament i estem en un moment en què estem 
sospesant fer-li una rentada de cara en presentació 
i estil. En tot cas, serà un procés d’evolució natural. 

En aquest número d’El Gra i la Palla hi són molt pre-
sents també les festes nadalenques: amb els Pas-
torets, el Patge Reial, la Quina, els Reis... Activitats 
pròpies d’aquests dies que fan vibrar d’emocions als 
més petits, que ho encomanen també al seu entorn.

Durant els últims mesos del any, l’Ajuntament fa la tas-
ca de preparació dels pressupostos per l’any següent. 
Això absorbeix una bona part de les hores. Lligar uns 
números que satisfacin a la immensa majoria dels nos-
tres veïns i veïnes i vagin bé a la majoria de regidors. 
Pressupost aprovat i en aquests moments vigent des 
de fa dies. El fet de tenir pressupost al despuntar l’any 
dona si s’escau molt més de temps per executar-lo, la 
qual cosa pot revertir en eficiència. 

Aquest any tindrem uns números pensats bàsica-
ment en el dia a dia, en mantenir el sostre assolit 
amb serveis i també amb certa capacitat per abor-
dar petites inversions en temes d’estalvi energètic, 
videovigilància i potser la inversió més gran esta-
ria en un nou projecte de Vies Verdes que passarà 
per Campllong venint de Sant Andreu, després de 
deixar enrere la connexió amb la Via Verda de Gi-
rona a Sant Feliu i bifurcant-se a l’alçada de cal 
Peó per connectar-nos amb Riudellots, amb Girona 
per Fornells i per Llambilles. També hi ha la previ-
sió de donar una mica d’impuls al Museu del Camp.  

En tot cas és un pressupost continuista, amb la 
idea de donar servei. Però com que estem en un 
temps incert, ens podem trobar amb canvis molt 
importants donats, per exemple, per la resolució 
del Pla d’Obres que teòricament sortirà pels volts 
de maig - juny d’aquest any. I si ens és favorable 
es podrien haver de fer modificacions substanci-
als en el pressupost. En tot cas, estem a l’espera.  

Aquests dies en què estem preparant el Butlletí, hem 
hagut de suportar l’embat d’un temporal que ha dei-
xat la seva empremta amb més ho menys força a tots 
els municipis gironins. A casa nostra, les incidències 
hi han estat però de menor rellevància que en altres 
llocs. Tenim alguns camins en els quals caldrà ac-
tuar perquè recobrin la normalitat. L’aigua caiguda 
també ens servirà per esmenar passants d’aigua i 
potser on les incidències han estat més importants 
ha estat a les rieres que tenim a casa nostra. I és 
que la majoria d’afluents de l’Onyar els tenim a casa 
nostra (Bugantó, Benaula, Seca, Gotarra, la Riera 
de Campllong i el mateix Onyar). Tots ells amb un 
manteniment pèssim. Esperem que després de l’es-
très que han patit aquests dies, l’ACA hi intervingui 
i, en col·laboració amb l’associació de les Rieres i 
l’Ajuntament, es portin a terme les reparacions, 
manteniments i millores que hi són necessàries.  

Per molts anys,  salut i treball.

EL NÚMERO 50

Lluís Freixas i Vilardell, 
Alcalde de Campllong
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RESUM DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GO-
VERN LOCAL DEL 19 DE SETEMBRE DE 2019

S’aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordi-
nària de data 21 d’agost de 2019. 

S’aprova per unanimitat concedir llicència d’obres exp. 
12/2019 per a la construcció de dos habitatges unifamiliars en 
filera al carrer Sant Jordi, 22  i 22A.

S’aprova per unanimitat concedir llicència d’obres exp. 
16/2019 per a la construcció d’un edifici d’instal·lacions de 
fred a la planta càrnia de Joaquim Alberti, SA.

Aprovat definitivament per unanimitat el text refós del projec-
te de redelimitació àmbit pau-4 camí del remei.

Es dona compte de les comunicacions rebudes al Registre 
d’entrada oficial de l’Ajuntament del núm. E20190001550 de 
19 d’agost al núm. E20190001727 de 17 de setembre per tal 
que els reunits se’n donin per assabentats

S’aprova per unanimitat la inclusió a l’ordre del dia del següent 
tema urgent: S’aprova per unanimitat el Pla de desplegament 
d’una xarxa d’accés de nova generació mitjançant fibra òptica 
al municipi de Campllong, presentat per Telefónica de España 
SAU, amb data 23 de maig de 2019.

RESUM DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUN-
TAMENT DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2019

1.- Aprovat per unanimitat els esborranys de les actes de les 
sessions constitutiva de l’Ajuntament de Campllong, de 15 de 
juny de 2019 i extraordinària, de 4 de juliol de 2019.

2.- Aprovat definitivament, per 4 vots a favor de JxC i 3 absten-
cions d’ERC, el Pla Especial Urbanístic per definir les condicions 
d’edificació i usos a la zona d’equipaments comunitaris situada 
entre els c/ del Remei i Enric Miralles "El Tupí" del municipi de 
Campllong, signat en data 17 de setembre de 2019 per l’arqui-
tecte Manuel Alemany Masgrau amb referència A50618.

3.- Aprovat definitivament, per 4 vots a favor de JxC i 3 absten-
cions d’ERC, el Compte General i els estats i comptes anuals 

corresponents a l’exercici 2018 de l’Ajuntament, Museu i Camp-
llong Iniciatives integrats pels estats d’ingressos i despeses de 
l’exercici corrent, la classificació funcional de despeses, l’estat 
d’ingressos i despeses d’exercicis tancats, el romanent de tre-
soreria, el resultat pressupostari i el balanç de situació.

4.- Aprovat per 7 vots a favor el pla econòmic financer per 
l’exercici 2019 i 2020 que aconsegueix la regla de despesa en 
el termini màxim permès

5.- Aprovat inicialment, per 4 vots a favor de JxC i 3 abstenci-
ons d’ERC, l’expedient de modificació de crèdit extraordinari 
núm. 3 CE 8/2019, a finançar amb càrrec a baixes de crèdits 
(6.102,14 € de Reparació d’edificis i altres construccions) per 
la compra de 4.248,47 € en porteries; 975,67 € per l’ordinador 
del Local Social i 878  € per la compra d’un mòbil per l’Alcaldia. 

6.- Aprovat, per 6 vots a favor i 1 en contra, el CONVENI 
MARC DE DELEGACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMP-
LLONG I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS, PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRACTAMENT I 
VALORITZACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS, d’acord amb 
el text que figura a l’annex i establir com a model de re-
collida dels residus municipals en tot l’àmbit territori-
al del municipi de Campllong  és: Recollida porta a porta.  

7.- Aprovat, per 7 vots a favor, la retirada de la proposta 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ ENTRE L’AJUNTA-
MENT DE CAMPLLONG I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS 
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’EXPLOTACIÓ DE LA DEI-
XALLERIA DE CASSÀ DE LA SELVA, fins aclarir certs dubtes i 
presentar-la en la propera convocatòria.

8.- Aprovat, per 3 vots a favor de JxC i 3 abstencions d’ERC, la 
liquidació pel curs 2018-2019 de la Llar d’Infants Municipal de 
Campllong, gestionada per l’empresa concessionària "El Niu 
de Campllong", d’acord amb el resum següent: 83.168,10 € 
d’ingressos i 106.530,31 € de despeses.

9.- Aprovat, per 6 vots a favor, el pressupost del servei de 
Llar d’Infants municipal de Campllong pel curs 2019/2020 per 
un import total de 115.864,12, inclòs el servei complementari 
d’import sis mil cinquanta euros (6.050,00 €), ajustant el pres-
supost actual a la liquidació aprovada del curs 2019/2020. 

10.- Aprovat, per 6 vots a favor, la renovació del contracte de 
gestió del servei públic de la llar d’Infants Municipal de Camp-
llong, a favor de "El Niu de Campllong" i de conformitat i amb 
compliment al plec de clàusules econòmico-administratives 
particulars, que varen regir el procediment de licitació i, per un 

Cop d’ull a les actes municipals
NOTA: El text complet de les actes es pot consultar a: 
https://www.seu-e.cat/web/campllong/govern-
obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa
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pressupost previsible d’import per un import total d’115.864.12 
€, inclòs el servei complementari d’import 6.050,00 €, i apro-
var l’aportació municipal per import de 9.461,62 €.

11.- Aprovar, per 7 vots a favor, les bases reguladores del 
concurs públic pel disseny de la portada/cartell del progra-
ma de la 38a. Fira Comarcal de Primavera de Campllong. 

12.- Aprovat, per 7 vots a favor, les bases i la convocatòria 
per a la concessió d’ajuts de suport econòmic a persones 
amb dependència, any 2019. 

13.- Aprovat, per 7 vots a favor, DEROGAR el Reglament nú-
mero 1 del Cementiri, aprovat per acord  de Ple de 30 d’abril 
de 1992 modificat per acord de Ple de 31 de juliol de 2008 i 
APROVAR INICIALMENT el Reglament número 1 del cementi-
ri municipal de Campllong.

14.- Aprovat provisionalment, per 4 vots a favor de JxC, 1 en 
contra d’ERC i 2 abstencions d’ERC, per a l’exercici de 2020 
i següents les modificacions de les Ordenances fiscals que a 
continuació es relacionen: 

- Número 2 reguladora de l’Impost sobre béns immobles
- Número 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica. 
- Número 4 reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. 
- Número 7 reguladora de la taxa per la prestació del servei 
municipal de cementiri. 
- Número 9 reguladora d’indexs de l’impost sobre activitats 
econòmiques
- Número 12 reguladora de les taxes per la prestació del ser-
vei de vigilància i conservació de la xarxa de clavegueres
- Número 20 reguladora de la taxa per la prestació del servei 
de llar d’infants
- Número 26 reguladora del preu públic per l’assistència a 
cursos, jornades, tallers o altres activitats culturals, de lleu-
re, esportives, formatives o lúdiques. 

15.- Aprovat per 4 vots a favor de JxC i 3 abstencions d’ERC, 
les Línies Fonamentals del Pressupost de l’exercici 2020 
elaborades per l’entitat local que ajudarà a l’elaboració del 
pressupost de l’exercici de l’any següent d’acord amb el 
contingut que consta a l’annex. Es tracta d’un pressupost 
consolidat de l’Ajuntament i l’organisme autònom del Museu 
d’eines antigues del Camp i oficis tradicionals de Campllong. 

16.- Aprovat, per 7 vots a favor, incorporar els següent punts 
a l’ordre del dia: 

16.1.- Aprovat, per 7 vots a favor, el projecte "Diagnosi i Ges-
tió de la Flora exòtica invasora municipal de Campllong". 

16.2.- Es dona compte als reunits dels informes d’intervenció 
relatius a l’estat d’execució del pressupost i del període mig de 
pagament a proveïdors del 1r i 2n trimestre de l’exercici 2019 .

17.- QÜESTIONS D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

El Sr. Alcalde proposa als assistents felicitar els familiars 
dels infants nascuts en el municipi des de la celebració de 
l’últim Ple Ordinari. Els reunits manifesten conformitat i, per 
unanimitat, acorden adreçar la comunicació proposada pel 
naixement de l’Ona i la Mia. 

Tot seguit es refereix als recents traspassos que han tingut 
lloc a Campllong; de la Sra. Teresa Fabrellas Lloveras de Cal 
Cusí i el Sr. Joel González del Mas Rossinyol. Els regidors 
presents en l’acte acorden transmetre als familiars el sincer 
condol de la Corporació junt amb la manifestació de senti-
ment i respecte.

Tot seguit, el Sr. Alcalde resumeix les reunions que ha mantingut 
els darrers mesos de temes que afecten el municipi de Campllong.

19.06.2019 – Reunió mantinguda a Girona amb el Sr. Albert 
Carenys, Cap del Servei Territorial de Transport de Girona 
per demanar un increment de les freqüències del servei de 
bus i la instal·lació d’una marquesina a la parada. 

20.06.2019 – El president del Consorci Vies Verdes de Gi-
rona Sr. Albert Gómez, va convocar reunió al Saló de Plens 
de la Diputació de Girona, als beneficiaris de la subvenció 
resolta provisionalment per la Generalitat de Catalunya de 
la convocatòria TES/1849/2018 PER FOMENTAR L’EXECUCIÓ 
D’ACTUACIONS DE VIES CICLISTES FONS FEDER.

4.07.2019 – Assistència al Ple de Constitució de la Diputació 
de Girona que va elegir el Sr. Miquel Noguer com a President. 

4.07.2019 – Reunió a Girona amb la Sra. Elisabet Sánchez, 
Directora dels serveis territorials d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació a Girona, per parlar del Finançament del 
Concurs de Vaques Frisona que te lloc a la Fira de Campllong. 

10.07.2019 – Reunió mantinguda a Girona amb el Sr. Josep 
Polanco Director dels Serveis Territorials d’Empresa i Conei-
xement a Girona per parlar de poder presentar una sol·licitud 
de subvenció al Pla de foment del Turisme 2019 del projecte 
de ruta verda dels municipis de Cassà, Campllong, Llambilles 
i Fornells que ja té concedida una subvenció del FEDER. 

11.07.2019 – Assistència a la sessió extraordinària i conjun-
ta del Consell de Salut i del Consell de Direcció de la Regió 
Sanitària de Girona on es va avaluar el Pla Estratègic Sanitari 
i es va presentar la Memòria d’activitat 2018. 
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12.07.2019 – Reunió de la Mancomunitat de la conca de 
l’Onyar a Riudellots de la Selva. 

13.07.2019 – Assistència a l’acte de Plantem la Pau a Campllong. 

18.07.2019 - Reunió mantinguda a Barcelona amb la Sra. Car-
me Rubió subdirectora general de Desenvolupament Turístic 
Territorial per parlar de poder presentar una sol·licitud de 
subvenció al Pla de foment del Turisme 2019 del projecte de 
ruta verda dels municipis de Cassà, Campllong, Llambilles i 
Fornells que ja te concedida una subvenció del FEDER.

23.07.2019 -  Reunió mantinguda a Girona amb el Sr. Martí 
Fonalleras, director dels Serveis Territorials d’Educació a Gi-
rona, per parlar sobre una escola al municipi de Campllong. 

23.07.2019 – Reunió a Girona, al Consorci de Vies Verdes, 
referent al projecte de ruta verda dels municipis de Cassà, 
Campllong, Llambilles i Fornells.

24.07.2019 – Assistència a la Comissió Territorial d’Urbanisme.

24.07.2019 – Assistència a la Diada del Soci del Casal de 
Jubilats de Campllong. 

30.07.2019 – Reunió a Campllong  amb el director dels Ser-
veis Territorials d’Educació a Girona, per parlar sobre una 
escola al municipi de Campllong.

30.07.2019 – Visita a Campllong del Cap de la Regió Policial 
dels Mossos d’esquadra a Girona. 

31.07.2019 – Entrevista a ràdio Cassà.

12.09.2019 – Presentació a Girona del Pla d’obres i serveis 
(PUOSC) 2020/2024.  

18.09.2019 – Reunió a Barcelona juntament amb el Regidor 
Àlex Alsina, amb el Sr. Javier Flores, Director general d’in-
fraestructures de Mobilitat per parlar sobre el projecte de 
ruta verda de Campllong a Cassà de la Selva, el pont de la 
C-25 que en diem dels "4 ulls" i del desaigüe de sota cal Peó, 
que no està ben fet. 

20.09.2019 – Assistència a la XXI Assemblea de l’Associació Cata-
lana de Municipis i Comarques al Palau de Congressos de Girona. 

23.09.2019 – Assistència al Consell d’Alcaldes del Consell 
Comarcal del Gironès. 

24.09.2019 – Reunió a la Diputació de Girona amb el Sr. Al-
bert Pinyeira, Vicepresident 2n. per parlar del cicle Musicant 
i els seu finançament. 

En finalitzar cedeix la paraula als regidors. 

18.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMPTES I GES-
TIONS REALITZADES

Inicia el torn el regidor Sr. Àlex Alsina, informant de la 
Proposta de Resolució provisional de la subvenció per a la 
dinamització territorial 2018/2019 que concedeix un im-
port a Campllong de 39.900 € (obra feta: fanals, canvi leds 
per import de 16.065,11 € i obra pendent: asfaltat passeig 
Campllong i construcció de nova rotonda per import de 
48.194,89 €). 

Segueix la Sra. Sílvia Bosch comentant la diada del soci del 
Casal dels Jubilats que es va canviar el format habitual fent-
lo coincidir amb un dia del ball que es fa regularment al Local 
Social i va tenir molt èxit. 

Segueix comentant que està en negociacions amb l’IAS per 
aconseguir un dia més de visita a la setmana d’atenció pre-
sencial de metge de família i infermera.

També explica que a partir del mes d’octubre els dies d’aten-
ció seran dimarts i divendres al matí, guanyant més hores, 
i per acabar esmenta que també properament, segurament 
a partir del 15 d’octubre, hi haurà extraccions de sang al 
dispensari i a domicili.

En relació a Serveis Socials comenta que també s’iniciarà en 
breu un nou servei d’atenció presencial a domicili a la gent 
gran del municipi. 

Les regidores que comparteixen la cartera de Cultura, Sra. 
Bosch i Sra. Freixas comenten que van assistir a la reunió 
d’Escenaris del Gironès i que ja estan preparant el que es 
farà al municipi l’any 2020. 

Les regidores i l’Alcalde fan constar que el cicle Musi-
cant...2019 ha tingut molt bona crítica a la premsa i que s’in-
cloguin el cartell dels concerts que s’han fet per tal de que 
constin a l’acta.

Pren la paraula la Sra. Freixas i vol fer constar el seu agra-
ïment a tots els col·laboradors que van participar en l’orga-
nització de la Festa Major, que enguany s’ha fet una molt 
bona Festa Major tant en actes popular com en Concerts per 
Joves. 

La regidora comenta la finalització del Casal d’estiu en 
el qual hi ha passat un centenar de nens i l’inici del curs 
2019/2020 de la Llar d’Infants “El Tractoret” de Campllong 
amb una ocupació de 29 infants de les 30 places que hi ha 
disponibles.  
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Seguidament explica que ja s’han de començar a preparar les 
activitats de Nadal, com són els Pastorets, els patges i la Ca-
valcada de Reis, i demana col·laboració de la gent del poble i 
els regidors i la creació d’una nova Comissió dels Reis.

El regidor Sr. Descals comenta que l’any passat es va demanar 
col·laboració a la gent del poble per formar part de la l’orga-
nització de la Cavalcada de Reis i a part d’assistir a una reunió 
mai més se’ls va tornar a convocar. Per tant, demana que si es 
vol fer es compti realment amb la gent. 

El Sr. Alcalde diu que ho lamenta i que enguany no passarà, ja que 
crearan una nova comissió de l’organització de les activitats de reis. 

La Sra. Johé sol·licita, a títol personal, que vol participar a l’or-
ganització de la cavalcada de Reis i que hi ha 3 persones més 
que volen formar part de la comissió de la Festa Major. Les 
regidores de l’àrea i l’Alcalde aplaudeixen la iniciativa ja que 
sempre falten mans per treballar. 

19.- PRECS I PREGUNTES

Inicia el torn la Sra. Johé sol·licitant l’estat d’ingressos i des-
peses de la Festa Major i el Musicant. 

L’Alcalde respon que encara estan arribant factures i que els 
les passarà quan es doni per finalitzat i convida als regidors de 
l’oposició a participar a la comissió del Musicant i a la propera 
reunió que serà el 19 d’octubre. 

Tot seguit, la mateixa regidora realitza una pregunta referent 
a la subvenció atorgada pel Ministeri d’Igualtat pel Pacte d’Es-
tat de Violència de Gènere als Ajuntaments d’import 783,50 €, 
i quines accions s’han realitzat. 

La Secretària respon que el Consell Comarcal del Gironès 
a mitjans març va proposar Punts Liles a les Festes Ma-
jors, entre d’altres propostes per treballar conjuntament 
amb la comarca, però que tenien que fer-se efectives fins 
el 30 de juny i que la Festa Major de Campllong, que té 
lloc a l’Agost, no hi entrava i per tant no es va realitzar 
cap activitat. 

Tot seguit la Sra. Johé realitza una altra pregunta referent al Pla 
d’obres de Catalunya PUOSC, per saber quins projecte s’hi inclouran. 

El Sr. Alcalde diu que en principi a la línia de municipis petits 
una obra d’ampliació del pavelló per una sala fitness i a la línia 
d’inversions una escola. 

Tot seguit es va debatre entre les oportunitats de tenir una escola 
a Campllong i com s’havia d’enfocar i sobretot el finançament. 

Finalitzades les intervencions l’Alcalde convida als assistents 
a participar a la jornada de portes obertes del Museu del Camp 
i oficis Tradicionals de Campllong que tindrà lloc el proper diu-
menge 6 d’octubre. 

RESUM DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GO-
VERN LOCAL DEL DIA 10 D’OCTUBRE DE 
2019

S’aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió or-
dinària de data 19 de setembre de 2019. 

S’aprova per unanimitat concedir llicència de parcel·lació de 
la finca registral 411 que queda dividida en 2 lots i amb l’ad-
vertiment que en compliment de l’article 196.2 del TRLUC la 
indivisibilitat de finques s’ha de fer constar en les escriptures 
i en els altres documents públics de segregació, agrupació o 
transmissió de finques, i també en el Registre de la Propietat, 
d’acord amb la legislació aplicable. 

S’aprova per unanimitat concedir la llicència d’obres exp. 
18/2019 l’enderroc d’un conjunt de naus, un edifici d’oficines 
i dos dipòsits de purins a Can Feliu del veïnat de Can Dionís.

Es dona compte de les comunicacions comunicacions rebu-
des al Registre d’entrada oficial de l’Ajuntament del núm. 
E20190001728 de 17 de setembre al núm. E20190001854 
de 8 d’octubre per tal de que els reunits es donin per as-
sabentats.

RESUM DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I 
URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL 
DIA 14 D´OCTUBRE DE 2019

Aprovat, per 7 vots a favor, la ratificació de la urgència de la 
convocatòria. 

Aprovat, per 6 vots a favor, moció de resposta a la sentència 
del tribunal suprem i per demanar l’amnistia per a les perso-
nes preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’auto-
determinació.
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RESUM DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17 
D’OCTUBRE DE 2019 

S’aprova per unanimitat concedir llicència d’obres exp. 
11/2019 per a la Construcció d’una nau industrial destinada 
a centre logístic al Carrer Camí de Fornells núm. 15-17 del 
Polígon Industrial Les Ferreries.

RESUM DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I 
URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL 
DIA 23 D’OCTUBRE DE 2019

1.- Aprovat, per 6 vots a favor, la ratificació de la urgència de 
la convocatòria. 

2.- S’han designat els membres de la mesa electoral de les elec-
cions a corts generals del proper dia 10 de novembre de 2019.

3.- Aprovat, per 6 vots a favor, de l’adhesió de l’ajuntament de 
Campllong al consorci de la costa brava - entitat local de l’aigua.

4.- Aprovat per 6 vots a favor, ratificar la modificació dels 
Estatuts del Consorci del Ter arrel dels acords adoptats per 
l’Assemblea en data 26 de setembre de 2019 pels quals es va 
aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter.

5.- Aprovat, per 4 vots a favor JxC i 2 abstencions ERC, el pla 
econòmic financer per l’exercici 2019 i 2020 que aconsegueix 
la regla de despesa en el termini màxim permès.

6.- Aprovat inicialment, per 4 vots a favor JxC i 2 en contra d’ERC, 
l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit núm. 
3SC i 4CE 9/2019, a finançar amb càrrec a baixes de crèdits 
d’import 25.000 € procedents de Retribucions de personal, Gra-
tificacions, Despeses d’Agermanament, Pressupostos participa-
tius per a finançar les despeses de 5.000 € pel Musicant i 5.000 
€ per la Festa Major i 15.000 € per Via Verda intermunicipal. 

RESUM DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GO-
VERN LOCAL DEL 7 DE NOVEMBRE DE 2019

S’aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió or-
dinària de data 10 d’octubre i extraordinària de 17 d’octubre.

S’aprova per unanimitat concedir llicència d’obres exp. 
19/2019 per l’ampliació dels vestidors d’homes a la planta 
càrnia de Joaquim Albertí SA.

S’aprova per unanimitat el pressupost núm. 65-1-2019 pre-
sentat per Tecplan Enginyeria i urbanisme SL, per realitzar 
el servei de redacció del projecte de via verda intermunicipal 
trams 6, 7 i 9 per import de 7.860,16 euros (9.510,79 euros IVA 
inclòs) i adjudicar-li el contracte menor de serveis. 

Es dona compte de les comunicacions rebudes al Registre 
d’entrada oficial de l’Ajuntament del núm. E20190001855 de 8 
d’octubre al núm. E20190002014 de 6 de novembre per tal de 
que els reunits se’n donin per assabentats.

RESUM DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I 
URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL 
DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2019

1.- Aprovat, per 7 vots a favor, la ratificació de la urgència de 
la convocatòria. 

2.- Aprovat, per 7 vots a favor, la modificació de la designació 
de membres al consell d’administració de Campllong Iniciati-
ves S.A.

3.- Aprovat, per 7 vots a favor, l’addenda del conveni marc de 
col·laboració amb el Consell Comarcal del Gironès - Consorci 
de Benestar Social Gironès-Salt per al desenvolupament del 
projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa ener-
gètica del Gironès.

4.- Aprovat, per 7 vots a favor, l’aprovació del conveni de de-
legació entre l’Ajuntament de Campllong i el Consell Comarcal 
del Gironès per a la prestació del servei d’explotació de la dei-
xalleria de Cassà de la Selva.

RESUM DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GO-
VERN LOCAL DEL 12 DE DESEMBRE DE 2019

S’aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió or-
dinària de data 7 de novembre de 2019.

S’aprova per unanimitat sol·licitar a L’Organisme Autònom de Salut 
Pública – DIPSALUT la participació en els programes del Catàleg 
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de Serveis 2020: Pt02. Programa de suport a la gestió i control de 
la salubritat de les instal·lacions de baix risc per a la transmissió 
de legionel·losi; Pt04. Programa d’avaluació i control de la qualitat 
de l’aigua a l’aixeta del consumidor; Pt05. Programa d’avaluació 
de la salubritat de les piscines d’ús públic; Pt09. Programa de su-
port a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils de la Llar 
d’infants; Pm01. Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris salu-
dables (difusió, sessions d’exercici i formació dels professionals).

S’aprova, per unanimitat, l’autorització, disposició i obligació 
(Fase ADO) de la despesa d’import 6.753,85 (8.172,16 IVA in-
clòs) per les obres d’arranjament dels flonjalls del camí de Can 
Canyet  a la partida pressupostària 2019-454-61902. 

Es dona compte de les comunicacions comunicacions rebudes al 
Registre d’entrada oficial de l’Ajuntament del núm. E20190002015 
de 6 de novembre al núm. E2019002234 de 9 de desembre - per 
tal de que els reunits se’n donin per assabentats.

RESUM DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUN-
TAMENT DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2019

1.- Aprovat, per 7 vots a favor, els esborranys de les actes de les 
sessions: Acta del Ple Ordinari de 26 de setembre de 2019 en la 
que es modifica un comentari de la regidora Sra. Gemma Johé 
Barnés, Acta del Ple extraordinari i urgent de 14 d’octubre de 
2019, acta del Ple extraordinari i urgent de 23 d’octubre de 2019, 
Acta del Ple extraordinari i urgent de 21 de novembre de 2019. 

2.- Aprovat inicialment, per 7 vots a favor, el pressupost GENERAL 
de l’ajuntament de Campllong per l’exercici 2020 i les Bases que 
serviran per a la seva execució. L’import consolidat de despeses 
i ingressos és de 1.348.366,48 euros, constituït pel Pressupost 
propi de la Corporació, d’import 1.312.425,00 euros, el Pressu-
post de l’Organisme autònom Museu del Camp, 14.000,00 euros i 
Estat de previsió de despeses i ingressos de la societat mercantil 
Campllong Iniciatives SA, 25.941,48 euros, alhora s’ha aprovat in-
icialment la plantilla de personal municipal, comprensiva de tots 
els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral. 

3.- Aprovat, per 7 vots a favor, iniciar l’expedient d’alienació 
de la finca resultant, parcel·la G de sòl industrial de titularitat 
municipal situada al Polígon industrial les Ferreries.

4.- Aprovat, per 7 vots a favor, el CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALU-

NYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUN-
TAMENT DE CAMPLLONG, EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE 
SERVEI COMUNITARI.

5.- Aprovada, per 7 vots a favor, la MOCIÓ REFERENT AL RE-
QUERIMENT DE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG AL DEPAR-
TAMENT D’EDUCACIÓ PER TAL QUE ELABORI UNA NOVA 
PROPOSTA DE CORRESPONSABILITZACIÓ DE COSTOS, DE 
SOSTENIMENT I DE PLACES PER A INFANTS DE 0 A 3 ANYS EN 
LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL.

6.- Aprovat, per 7 vots a favor, donar compte dels informes 
d’execució trimestral del pressupost i del període mig de pa-
gament a proveïdors del tercer trimestre de 2019.

7.1.- Aprovat, per 7 vots a favor, la MOCIÓ CONTRA LA SEN-
TÈNCIA DEL TSJC AL MHP QUIM TORRA.

7.2.- Aprovat, per 7 vots a favor, la MOCIÓ PER RECLAMAR LA 
NUL·LITAT DE LA SENTÈNCIA I LA LLIBERTAT IMMEDIATA D’ORI-
OL JUNQUERAS I LA RESTA DE PRESOS I PRESES POLÍTIQUES.

8.- QÜESTIONS D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

El Sr. Alcalde es refereix al recent traspàs del Sr. Josep Fabre-
llas de cal Verd de Campllong  i manifesta que es transmeti als 
familiars el sincer condol de la Corporació junt amb la manifes-
tació de sentiment i respecte.

Tot seguit el Sr. Alcalde resumeix les reunions que ha man-
tingut els darrers mesos de temes que afecten el municipi de 
Campllong: 

Els dies 9 d’octubre, 13 de novembre, 2 i 17 de desembre va 
assistir a la Comissió d’Urbanisme de Girona. 

El dia 9 d’octubre, també va assistir a la reunió en relació a la 
subvenció FEDER de la nova via verda intermunicipal. 

El dia 11 d’octubre, a la reunió del Consell per Emergències 
d’Habitatge. 

Els dies 16 i 30 d’octubre i 18 de desembre, al Consell d’Alcal-
des del Gironès.  

El dia 17 d’octubre reunió amb el Consorci Costa Brava.

El dia 24 d’octubre visita del delegat del govern de la Genera-
litat de Catalunya, Sr. Pere Vila Fulcarà.  
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El dia 13 de novembre, reunió amb el director dels Serveis 
Territorials del Departament de la Presidència a Girona de la 
Generalitat de Catalunya, Raül Morales Vergés. 

El dia 15 de novembre, reunió amb Anna Barnades López, Diputa-
da delegada de Medi Ambient de la Diputació de Girona per parlar 
del concurs de vaques de raça frisona de la Fira de Campllong. 

El dia 19 de novembre, reunió amb el Sr. Josep Pujols Romeu, cap 
de la Representació Territorial de l’Esport a Girona de la Genera-
litat de Catalunya, respecte de l’ampliació i millores del pavelló. 

El dia 25 de novembre, reunió amb la Sra. Ció Abellí per sol·licitar 
una proposta d’escultura per instal·lar a la rotonda de Campllong. 

El dia 2 de desembre, Dinar-Reunió amb la Sra. Elisabet Siri-
ci i el Sr. Camil Cofan Directora i sub-director de la Direcció 
General d’Urbanisme respectivament, per comentar diversos 
expedients urbanístics del municipi. 

El dia 4 de desembre assistència a la reunió de Turisme orga-
nitzada pel Consell Comarcal del Gironès. 

El dia 5 de desembre reunió amb l’inspector del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per parlar d’una 
escola a Campllong. 

El dia 12 de desembre, reunió amb el concessionari del Bar-
Restaurant del Local Social. 

Durant aquest període també  s’han mantingut reunions per l’orga-
nització del Musicant 2020, amb els responsables del projecte d’or-
ganització de l’arxiu per continuar els treballs iniciats, s’han realitzat 
entrevistes per trobar la persona adient per treballar com a ajudant 
d’agutzil dins el programa Treball i Formació del SOC i gestionat pel 
Consell Comarcal del Gironès durant 6 mesos de l’exercici 2020, re-
unions amb els afectats pel projecte de la ruta verda que transcorre-
rà per diversos municipis, actuació subvencionada pel fons FEDER. 

8.2.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMPTES I GES-
TIONS REALITZADES

Tot seguit pren la paraula el Sr. Àlex Alsina que comenta que 
també va assistir a les reunions de Turisme al Consell Comar-
cal i d’urbanisme, amb la Directora i Sub-director de la Direc-
ció General d’urbanisme esmentats abans per l’Alcalde. 

A continuació, la Sra. Roser Freixas comenta les fetes realitzades 
des de l’últim Ple ordinari de setembre, com ara la jornada de 

portes obertes del museu del camp del dia 6 d’octubre i la cami-
nada i castanyada realitzada el dia 3 de novembre, i agraeix la 
col·laboració de l’AE Campllong amb la realització d’aquesta festa. 

També les activitats organitzades per recaptar fons per la Ma-
rató de  TV3 i que s’han  realitzat diversos dies d’aquest mes 
de desembre. Falta la representació teatral, que se celebrarà 
aquest diumenge 22 de desembre. 

Així mateix també s’ha organitzat el concurs de portades de la 
Fira Comarcal de Primavera. El termini es va acabar el dia 13 
de desembre i en breus dies s’escollirà la portada guanyadora 
entre més de 20 propostes. 

Finalment, destacar que durant aquests mesos s’han organitzat 
els actes de Nadal, com ara la representació dels pastorets, la 
quina, la recollida de cartes dels patges i la cavalcada de reis. 

Per acabar, la Sra. Sílvia Bosch informa que al novembre es va re-
unir amb el Sr. Marc Puigtió, Conseller del Gironès de serveis a les 
persones i Consorci de Benestar Social Gironès-Salt sobre  la figura 
del dinamitzador de la gent gran compartit entre diversos municipis. 

També s’han portat a terme les ajudes a dependència municipals. 

I va assistir a la reunió del Casal de Jubilats de Campllong el 
dia 10 de desembre. 

10.- PRECS I PREGUNTES

La Regidora Gemma Johé, demana si des de l’Ajuntament 
s’han tornat els diners del Fons del Pacte d’Estat contra la 
violència de Gènere als Ajuntaments, ja que durant el 2019 no 
s’ha realitzat cap actuació. I així mateix, pregunta si es preveu 
realitzar alguna actuació durant el 2020. 

La Secretària respon que no s’han retornat els fons percebuts, 
perquè segons una comunicació del Ministeri, el que no s’hagi 
gastat durant el 2019 es descomptarà de la quantia a rebre el 
2020. No obstant, es tornarà a repassar. 

El regidor Sr. Joan Descals demana saber si el número de DNI 
és una dada personal subjecte a protecció, atès que en el De-
cret d’atorgament d’indemnitzacions als membres corporatius 
apareix aquesta dada. 

La secretària informa que aquests Decrets són només a efec-
tes interns i no estan subjectes a publicitat fora de l’Ajunta-
ment, no obstant, en els propers es traurà aquesta dada.
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El mes de novembre de 2019 van finalitzar les obres del pa-
viment del pavelló subvencionades en part per la Diputació 
de Girona. 

Un cop acabada la pavimentació, es van pintar els para-
ments verticals interiors de la pista i es van instal·lar unes 
porteries de futbol sala/handbol d’alumini noves per a les 

ACTUACIONS DIVERSES AL PAVELLÓ MUNICIPAL

quals es va obtenir una subvenció del Servei d’Esports de 
la Diputació de Girona. 

També es va modificar el sistema de recollida de les aigües 
pluvials i es va pavimentar l’entrada principal del pavelló 
per evitar l’entrada d’aigua a l’interior del pavelló en dies 
de fortes pluges.

ACTUACIONS AL LOCAL SOCIAL, AL CONSISTORI I A L’ESGLÉSIA

Al Local Social de Campllong s’ha millorat la instal·lació 
de calefacció que funciona a través del sistema de terra 
radiant i s’ha instal·lat un nou acumulador d’ACS, entre 
d’altres actuacions de manteniment en aquest equipa-
ment municipal.

Així mateix, s’han connectat els embornals que hi ha al 
final de les rampes dels magatzems situats a la planta se-
misoterrani del mateix Local Social. Aquesta intervenció 
s’ha realitzat amb la intenció d’evitar la possible inunda-
ció dels esmentats magatzems en els dies en què hi hagi 
fortes pluges.

A l’entrada del consistori municipal s’ha pavimentat la ca-
nalització de connexió dels embornals per evitar la forma-
ció del bassal d’aigua que apareixia a l’entrada de l’edifici 
quan plovia. 

A l’Església parroquial s’han substituït les xarxes del cam-
panar que amb el pas del temps s’havien malmès i tren-
cat. Amb aquesta actuació s’evita que hi puguin entrar els 
coloms.
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ACTUACIONS DIVERSES ALS CARRERS, CAMINS PÚBLICS RURALS, RUTES 
VERDES I ESPAIS PÚBLICS
A la zona verda municipal situada entre el Local Social i l’Es-
glésia, al límit nord de l’esplanada que limita amb el carrer 
Enric Miralles "El Tupí", s’han col·locat pals de fusta entre 
els arbres per evitar l’entrada de vehicles per aquesta zona. 

Per tal d’evitar la formació de bassals d’aigües als carrers 
del nucli urbà en dies de fortes pluges, s’han instal·lat no-
ves boques de desguàs en punts estratègics, per garantir la 
correcta evacuació de les aigües pluvials al centre del poble.

Així mateix, per tal de garantir la correcta evacuació de les 
aigües pluvials a la zona d’equipaments municipals i evitar el 
seu taponament amb les fulles dels arbres, s’han substituït 
tots els embornals lineals existents al centre del carrer de la 
Fira per uns embornals de majors dimensions i s’ha pavimen-
tat la part central del carrer, i s’han reforçat algunes tapes 
de les arquetes existents en aquest carrer.

Després del pas del temporal Glòria, es procedí a la tala i 
retirada dels arbres caiguts a la via verda de la Riera Seca i 
en camins públics que obstaculitzaven el pas de vehicles, via-
nants i bicicletes; també es realitzà la neteja d’algunes de les 
cunetes i de passos salvacunetes existents al camí de la Bru-
guera més malmeses i taponades, i es netejà la calçada del 
camí de Cassà a Fornells, al seu pas per la riera de Bugantó. 

Així mateix, es va realitzar de forma urgent un inventari i una 
valoració econòmica de tots els danys ocasionats pel tempo-
ral a les vies públiques (camins, vies verdes, etc), a l’entorn 
dels equipaments públics i a les rieres del municipi, pels pos-
sibles ajuts de les administracions supramunicipals, Genera-
litat de Catalunya, Estat Espanyol i Diputació de Girona per 
rescabalar els danys soferts al nostre municipi.

També s’ha instal·lat un banc a l’espai de jocs infantils de la 
zona verda "La Roureda" de la Selva.

El Consorci de les Vies Verdes de Girona, que es fa càr-
rec del manteniment de les vies verdes de la Bruguera i de 
Campllong a Fornells de la Selva, ha iniciat els treballs de 
retirada dels pellencs d’herba laterals de la plataforma de 
la via verda de la Bruguera.
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Després de l’estiu i de les vacances tan necessàries per car-
regar les piles,  a l’octubre vàrem engegar, amb molta il·lusió 
totes les activitats formatives i esportives del  Local Social. En 
general s’ha mantingut l’oferta dels cursos, tot i que  aquest 
any escolar vàrem començar un nou curs que ha tingut molt 
d’èxit, es tracta d’Escola Esquena, durant les sessions es 
fan exercicis per millorar la postura corporal i alleugerir el 
dolor de l’esquena. Per descomptat Zumba i Pilates són les 
activitats esportives preferides de la comunitat.

Des del Local Social sempre busquem oferir activitats culturals 
diverses, en aquest últim trimestre de l’any 2019 destaquem 2 
activitats, per la seva originalitat i posada en escena:

La primera: "Amira", d’un espectacle familiar que es va rea-
litzar a la Sala gran del local social el dia 3 de  novembre. Es 
tracta d’un conte que a més de trencar els estereotips  dels 
contes clàssics, convida a la reflexió sobre el rol de la 
dona en la nostra societat i sobre com podem lluitar sense 
violència gràcies a la intel·ligència emocional. "Amira" és 
un conte molt especial, no només pels valors i profunditat de 
la història, sinó també per la seva posada en escena, un es-
pectacle de color, dansa i bellesa que ens va captivar a tots. 

LOCAL SOCIAL
La segona: el dia 8 de novembre vàrem gaudir d’un espectacle 
pensat pels més petits de la família "Toca sons" un conte per 
nadons. Va ser un espectacle realment inoblidable  i els més 
petits van gaudir de debò amb totes les sorpreses que la Pepa 
tenia preparades per nosaltres. El conte sorgeix d’un joc de 
sons, cantarelles i paraules que desperten l’atenció dels in-
fants més petits i creen l’emoció dels més grans, que voldran 
descobrir els sons amagats. 

 

I així va continuar avançant l’any i sense adonar-nos ja vam 
arribar al Nadal  i la nostra activitat frenètica va donar pas a 
les vacances novament. Preparats per rebre a l’hivern, la fred 
i el començament d’aquest nou any 2020. Molta sort en tots els  
nous reptes i somnis per complir, d’aquesta nova volta al sol.
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Des del Casal de jubilats vàrem rebre a la tardor amb molta 
il·lusió i ganes de fer coses. 

Per començar, a principis d’octubre vàrem organitzar una xer-
rada "Què cal saber de la diabetis", a càrrec de la Farmacèuti-
ca Margarita Casanovas. Tot i ser un tema molt interessant, va 
arribar molt poca gent perquè aquell dia va ploure molt i molt i 
la veritat sortir de casa amb tanta pluja sempre és més difícil, 
sobretot quan et fas gran.

Malgrat la inestabilitat climàtica pròpia d’aquesta època,  el  
dia divendres  25 d’octubre vàrem apostar per una sortida a 
Banyoles. En aquesta ocasió el temps ens va somriure  i vàrem 
gaudir d’un exquisit passeig per l’estany a sobre la Barca Tiro-
na. El dia brillant i càlid després de tota una setmana de pluges 
va ser com un regal per tots. A més després de la barca, vàrem 
passejar per la vora l’estany fins a arribar al restaurant a on 
vàrem a dinar tots plegats. 

CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG

També durant l’últim trimestre de l’any vàrem fer un taller 
de memòria al Local social, molts i moltes vàrem aprofitar 
aquesta oportunitat per entrenar una mica el cervell, sempre 
és bo i divertit fer coses que ens ajudin a millorar la nos-
tra qualitat de vida, però el nostre entrenament mental, per 
ser efectiu  també s’ha de complementar amb les classes de 
manteniment físic que fem 2 cops a la setmana amb la Marta 
Roca, tot plegat podem dir amb propietat que vàrem acabar 
l’any en forma.

S’ha de dir, per això que com sempre, la més popular de totes 
les activitats organitzades pel Casal són: els balls quinzenals 
de jubilats. Sempre hi ha molta gent disposada a deixar l’àni-
ma a la pista de ball, disposada a gaudir fins a l’última gota 
d’energia. 

Visca l’alegria i les ganes de viure!!
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LLAR D’INFANTS “EL TRACTORET”

FEM MASSATGES
El principal objectiu 
dels massatges en 
infants és l’estimu-
lació dels sentits i 
fomentar els vincles 
afectius a partir de 
la comunicació tra-

vés del tacte.

La proposta de massatges que hem fet a la 
Llar és una forma divertida de relaxar-nos 
mentre treballem amb aspectes tan impor-
tants com el coneixement del propi cos i la 
seva relació amb l’espai: poc a poc l’infant 
va desenvolupant el seu esquema corporal i 
la creació del seu autoconcepte. 

A nivell emocional, percebre les sensacions 
del propi cos relaxat i destensionat els aju-
darà a calmar-se i gestionar futurs moments 
de ràbia i frustració. Jugar a fer-nos massatges entre els 
companys també fomenta les relacions socials i ens ajuda 
a anar creant vincles amb els altres.

Des del Tractoret hem passat una bona estona realitzant 
aquesta activitat utilitzant pilotes i diversos materials, tot 
escoltant música relaxant. 
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Hola a tots...
Cada dia més i millor. El dia 3 de novembre, 
l’AE Campllong va organitzar una camina-
da pels racons de Campllong com cada any 
i com cada any vam buscar camins pels 
quals habitualment no s’hi passa per tal de 

recuperar-los i que el poble i els que ens venen a veure aquest 
dia puguin gaudir-ne. Uns 150 participants entre gent que volia 
córrer i altres que caminaven van recórrer els 9 i 16 km que 
tenien les dues modalitats de la marxa i a l’arribada, com és 
habitual, podien esmorzar i fer un glop de vi amb el porró. Cada 
any tenim mes participació i això ens anima a continuar amb 
aquesta caminada que enguany ja arriba a la 15a edició. Espe-
rem que puguem organitzar-la molts anys més.

Al vespre del mateix dia també vam preparar una castanyada 
per a tothom que tingués ganes de tastar aquest berenar típic 
de la tardor amb un traguinyol de vi o moscatell i un bon be-
renar/sopar de botifarra. En aquesta edició no va tenir l’exit 
d’altres anys i de les 120 persones de l’edició 2018 van venir 
70 persones però també s’ho van passar molt bé i tenim pen-
sat en l’edició 2020 fer la castanyada més animada i divertida.

Canviant de disciplina i millorant les edicions passades, aquest 
12 de gener de 2020, la secció de Ciclisme de l’Associació Es-
portiva va organitzar la ja arrelada Marxa BTT Hivernal de 
Campllong que enguany és la 3a i que, tot i canviar la data de 
febrer a gener, ha estat un èxit rotund i hem rebut felicitacions 
i bones sensacions de tots els participants i col·laboradors. 
 
En aquesta edició hem tingut 330 corredors que han fet dues 
distàncies: la de 38km i la de 25km. Tothom ens han felici-
tat i agraït l’esforç que s’ha fet per convertir aquesta petita 
i modesta marxa en un event que res té a envejar a les més 
importants de les contrades. Enguany ens alegrem d’haver 
tingut 10 corredores ja que no és molt habitual poder tenir 
representació femenina en aquestes marxes i intentarem que 
en les edicions futures encara siguin moltes més.

Com sempre, us convidem a participar en aquests actes que 
any rere any anem repetint i millorant per poder portar l’es-
port a tots els campllonencs i a tothom qui vulgui participar-hi. 
Atentament,

L’AE Campllong

AE CAMPLLONG

III Marxa Hivernal de CampllongLa logística de la caminada

Moments abans de la sortidaInscripcions
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Amb la Fira de Primavera, Campllong es converteix en l’epi-
centre de l’agricultura i la ramaderia. I aquest 2020, a més, 
també del món geganter. El poble serà l’amfitrió de la tro-
bada Girostany, que ja arriba a la desena edició, i que és 
el punt de trobada de les colles geganteres del Gironès i el 
Pla de l’Estany. 

Encara estem pendents de saber quantes colles hi partici-
pen –n’esperem cap a una dotzena- però ja us podem avan-
çar part del programa. El punt àlgid de la festa serà una 
cercavila, que es farà dissabte a la tarda, i que animarà els 
carrers de Campllong amb els diferents gegants dansant 
al so de les gralles i els timbals. Sobretot no us perdeu el 
ball final, on el nostre Quirze serà protagonista, i on totes 
les colles s’agermanaran fent sonar a l’uníson ‘L’Estona’, 
una cançó on tots els gegants s’entrecreuen i es barregen, 
posant en valor que la cultura popular ens uneix.

Però això no és tot. Tant dissabte com diumenge, tots els 

gegants que participen en aquest Girostany estaran expo-
sats al pavelló, perquè tothom qui vulgui els pugui veure. 
I no només hi seran aquells que solen participar en cer-
caviles, sinó també els que es coneixen com a ‘gegants 
adormits’; és a dir, aquells que no tenen portadors o colla 
que se n’ocupi i han deixat d’anar a trobades. A Campllong, 
però, tornaran a sortir perquè els farem ballar tots junts!

A la Fira de Primavera, el Girostany celebrarà la seva dese-
na edició. Les mateixes espelmes que aquest any bufarem 
des de la colla gegantera, perquè també estem d’aniver-
sari. Ara fa una dècada que acompanyem en Quirze i por-
tem el nom de Campllong a les diferents cercaviles que es 
fan arreu. I per això, aquest 2020 també ho volem celebrar 
amb vosaltres! Estigueu atents a la Festa Major...

I si us animeu a formar part de la colla, ja ho sabeu. Bé 
sigui tocant la gralla, el timbal o portant en Quirze, sereu 
tots benvinguts!

COLLA GEGANTERA

Girostany a Llagostera (2)Girostany a Llagostera (1)

Oncolliga de CassàFires de Girona amb el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent
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El 6 d’octubre passat es va dur a terme com cada any una ac-
tivitat més al poble: la jornada de portes obertes al Museu del 
camp.  Durant el maté es van fer visites guiades que ensenya-
ven  i explicaven la catalogació i restauració del fons d’eines 
antigues, carros, carretes, jous, dalles volants, màquines, etc.

Tothom qui va voler, campllonencs,  gent de pobles veïns i tots 
aquells qui han fet donacions al Museu, van poder gaudir de 
totes aquestes eines i estris. Els més grans van recordar anys 
passats i els més joves van reflexionar sobre com era la vida 
al camps d’aquells temps.

JORNADA DE PORTES OBERTES AL MUSEU DEL CAMP DE CAMPLLONG
Va ser una jornada plena d’activitats per a totes les edats: 
passejades amb poni i carruatge, exhibició de cotxes teledi-
rigits i, com no, no podien faltar els grallers i timbalers de 
Campllong.

Per finalitzar la festa, un bon àpat al bell mig de totes aquelles 
eines que són records de molts. I a la sobretaula, cançons 
d’autor d’Eduard Boada, de les que tots vàrem poder gaudir.

Un any més al Museu, un Museu en fase de creixement conti-
nuat. Fem-ho possible

Per 13è any consecutiu, des de l’Associació de Fires i Festes 
de Campllong i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Camp-
llong, s’han organitzat activitats a favor de la Marató de TV3 
per recollir fons i destinar-los a la investigació de les malalties 
minoritàries dins la vint-i-vuitena edició.

El divendres 6 de desembre es va realitzar el XIII Tast de vins: 
Menú festiu amb maridatge per la Marató de TV3 a càrrec del su-
miller Eduard Solà, de vins i licors Grau de Palafrugell, amb la col·
laboració de la Montse, la Mònica, en David, l’Òscar i la Roser, i la 
col·laboració de Lumvi i el Restaurant Can Xiquet de Campllong.

El dissabte 14 de desembre es va organitzar una ballada de co-
untry al Local Social i el diumenge 15 es van celebrar diferents 
activitats adreçades a grans i petits. Al matí, partit de futbol 
sala, caminada popular, pedalada popular organitzada per l’AE 
Campllong, esmorzar popular, taller d’activitats infantils, a  càr-
rec de l’AMPA de La Llar d’Infants de Campllong “El Tractoret”, i 
actuació de la Colla Gegantera de Campllong. A la tarda hi ha ha-
ver teatre amb el Grup de Teatre Cassanenc amb l’obra "Litus".

Volem agraïr a tothom qui va fer possible l’organització de tan-
tes activitats que any rere any són al peu del canó voluntària-

ment en aquesta jornada solidària, juntament amb l’aportació 
de coques casolanes perl’esmorzar. Aquest conjunt d’activi-
tats va fer possible recaptar 2.801,30 € per la Marató de 
TV3. Moltes gràcies a tots i totes!

MARATÓ DE TV3
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Després d’uns quants dies d’assaig i amb alguna incorporació 
entre els petits actors, aquest any s’han escenificat els nos-
tres pastorets el 24 de desembre a les 7 del vespre, abans de 
la Missa del Gall.

L’aparició de la Isabeló passejant el seu ramat va obrir l’esce-
na amb el presagi que s’acostava una nit especial. Tot seguit, 
a toc de gralla ja corrien per allà dues fúries, que arribaven a 
Campllong preparats per donar guerra, juntament amb Sata-
nàs i Llucifer i totes les fúries de l’infern es van creuar al seu 
pas dos pastorets que anaven cap a Betlem. Els pastorets van 
tenir sort de l’aparició dels àngels que els van vetllar i van fer 
fora als dimonis.

Una mica més lluny, teníem a Maria, que se l’hi aparegué un 
àngel anunciant-l’hi la bona nova, a ella i més tard als pastorets 
que estaven tots ben endormiscats. Però amb les bones notícies 
de l’àngel Gabriel tot cantant El Rabadà van fer camí seguint 
l’estrella d’Orient, tal i com els havia anunciat l’àngel van arribar 
al Portal de Betlem, amb Josep, Maria, Jesús i els àngels, i allà 
van cantar cançons tot adorant el jesuset benvingut.

PASTORETS
Un breu resum dels pastorets d’aquest any, on alguns han 
estudiat de valent i altres han dit les seves primeres frases, 
alguns encara no s’han estrenat i potser l’any que ve parlaran 
de valent o no, és igual. El que és important és que tots gaudis-
sin d’aquesta activitat ja que en tenim ben poques en què els 
nens puguin ajuntar-se i interactuar junts a Campllong.

En acabar, la mainada va fer cagar el tió i tot seguit es va fer 
la Missa del Gall.

El dia 29 de desembre amb els actors dels pastorets vam re-
petir la sortida de l’any passat a Girona al Circ de Nadal i ens 
ho vam passar molt bé!

Un any més, agraïm a tots els nens i nenes, pares i mares, 
músics, lampistes i molta altra gent que ajuda amb els ves-
tits, amb el berenar, amb el muntatge i moltes altres feines 
que no es veuen, però que totes sumen. Un any més, MOLTES 
GRÀCIES! 

Marta i Roser
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El Museu del Camp de Campllong, amb la col·laboració de l’AE 
Campllong, el suport de l’Ajuntament i el patrocini de gran 
quantitat d’empreses i col·laboradors, ha organitzat la quina 
d’aquestes passades festes, ha estat el segon any en què l’espai 
escollit per fer-la ha estat el polivalent, amb unes 650 cadires. 
Ha estat l’any més multitudinari de totes les edicions fetes fins 
ara. L’organització va intentar habilitar espai perquè tothom 
que vingués a la Quina hi puguis tenir cabuda i participar-hi 
improvisant taules a l’escenari. Va ser el dia 26 (sant Esteve) 
el que va reunir més gent.

La Quina de Campllong ha estat sempre un esdeveniment de 
caire familiar. Així ens trobem que la quantitat de gent asse-
guda no es correspon amb els cartrons venuts. L’activitat ha 
comptat amb un bon servei de bar, per poder fer un mos i 
prendre alguna cosa, amb una bona megafonia i uns excel-
lents "canaris" que a més de cantar les boles varen posar en 
tot moment bon humor i bon rotllo. 

Aquest any va ser també el millor any en premis ja que es van 
repartir 120 lots de Nadal + 2 teles de 43” i 1 de 58”, 2 estades 
de dues nits a Setcases, 3 sessions al Magma amb sopar, 24 
vals de sopars a restaurants, 1 xai, 80 espatlles de pernil, 2 
estades a Agroturisme Sant Dionís, llonganisses, fuets, caixes 
de cava i vi i lots i obsequis diferents cedits pels patrocinadors.

I ens queda per dir... que l’any que ve més!

Museu d’eines antigues i d’oficis tradicionals de Campllong

QUINA 2019-20



22
El gra i la palla

La vida del poble

El dia 28 de desembre vam rebre la visita dels patges carters 
reials al nostre poble. Ens venien a veure amb moltes ganes 
per escoltar a tots els infants que els vulguessin explicar com 
s’havien portat durant l’any i que demanaven que els portés-
sin els reis. Van rebre a tots els nens i nenes que van venir 
amb algunes converses ben curioses i divertides, que els van 
agradar molt. 

I el 5 de gener, a la plaça de l’església, la Colla Gegantera de 
Campllong a toc de gralla i de timbal anunciava l’arribada de 
Ses Majestats els Tres Reis d’Orient. 

VISITA DELS PATGES I DELS TRES REIS

La Comitiva de Ses Majestats formada per un cotxe, una bona 
colla de patges amb torxes i una carrossa molt bonica i en-
llumenada perque tots els nens i nenes poguéssin veure’ls i 
no perdre’s cap moment. Petits i grans van seguir la rua tot 
cantant "Visca els Tres Reis" una i altra vegada i aquests els 
corresponien saludant-los i tirant-los caramels. En acabar la 
rua, van anar a la sala gran del Local Social per a rebre a tots 
els nens i nenes  i pares que van poder saludar-los. 

Moltíssimes gràcies a tota la Comitiva de Ses Majestats els 
Tres Reis d’Orient!
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En el terme municipal de Campllong conflueixen diverses 
rieres que desaigüen finalment al riu Onyar, riu que també 
afecta a una part del municipi.

Foren construïdes per la mà de l’home i l’aigua es cana-
litza amb unes margeneres per sobre del nivell dels ter-
renys confrontants, de manera que la llera en molts llocs 
està al mateix nivell que els terrenys dels costats.

Quan es trenca alguna margenera surt gairebé tota l’ai-
gua que inunda camps i camins i passa per sobre de la 
carretera de Riudellots a Cassà, amb una alçada de 40 
o 50 centímetres, suficient per arrossegar un cotxe. Els 
desperfectes són importants i les conseqüències d’arros-
segar un cotxe són molt perilloses.

A la dècada dels 60, l’Instituto Nacional de Colonización 
va drenar i eixamplar les rieres. Però les va deixar amb 
una capacitat insuficient per absorbir algunes de les ri-
uades que periòdicament  hi ha a les nostres comarques.

A la dècada dels 90, l’Ajuntament de Campllong i l’Asso-
ciació de Pagesos Afectats per les Rieres Seca i Nova, 
ajudats  per les subvencions de la Junta d’Aigües,  vàrem 
tornar  a drenar i eixamplar les rieres.

A la dècada del 2000 l’Agència Catalana de l’Aigua, l’ACA, 
substitueix la Junta d’Aigües i modifica les condicions per 
a les millores i el manteniment de les rieres en relació a 
l’Ajuntament i a l’Associació. S’encarrega directament de 
totes les actuacions i treballs. Però  l’ACA no arriba a tot.

Les rieres queden parcialment descuidades i a la llera hi 
creixen arbres i n’hi cauen de morts que hi queden en-
travessats. S’hi acumulen piles de canyes soltes, illetes 
grans de terra, plàstics i brosses d’alguns municipis i s’hi 

produeixen esllavissades. Tot plegat dificulta el pas de 
l’aigua i, per tant, continua la seva incapacitat  per absor-
bir algunes de les riuades que periòdicament patim.

Per tal que el manteniment sigui eficaç i econòmic ha de 
ser fet, principalment, en el moment oportú. Una canya el 
primer any d’haver nascut s’arrenca amb una estrebada de 
la mà. Al cap de 5 anys es necessita un magall, al cap de 
10 anys cal una retro i, finalment, per eliminar un canyer 
cal un tractament especial molt costós i car. Una illeta, una 
brossa, una esllavissada, al principi són molt més fàcils 
d’arreglar. Si s’espera massa pot derivar amb un trenca-
ment de grans dimensions de les margeneres. 

SI SE’N FA UN CORRECTE MANTENIMENT, HI HA MOLT 
GUANYAT PER TAL QUE LES RIERES NO TRENQUIN.

L’objectiu de l’Associació de Pagesos Afectats per les Ri-
eres Seca i Nova consisteix en:

a) Agrupar els propietaris afectats i simpatitzants per la 
millora mediambiental i la imatge del municipi, particulars 
i empreses, constituint una entitat potent que col·labori  
amb l’Ajuntament i l’ACA.

b) Inspeccionar contínuament les rieres, sols o conjun-
tament amb el Delegat de l’ACA a la comarca, establint 
convenis  amb l’Ajuntament i l’ACA d’acord amb les nor-
matives i procediments establerts.

c) Disposar de mitjans econòmics suficients per realitzar 
actuacions menors, oportunes, que col·laborin amb l’ob-
jectiu principal de manteniment i millora de les rieres.

EL MUNICIPI  DE CAMPLLONG ESTÀ "CONDEMNAT" A TE-
NIR CURA DE LES RIERES.

CAMPLLONG, POBLE DE RIERES. LES RIERES DE CAMPLLONG
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SERVEIS PER A LA CIUTADANIA
El Consorci de Benestar Social Gi-
ronès-Salt desenvolupa una sèrie 
de serveis que s’adrecen a la ciu-
tadania en general, als diferents 
agents del territori i/o a la pobla-
ció immigrada d’origen estranger.

Els serveis que s’ofereixen són:

• Servei de prevenció i mediació de conflictes
• Servei de traducció i interpretació cultural
• Servei de suport i assessorament tècnic
• Servei de primera acollida
• Servei d’acollida especialitzada en reagrupament familiar
• Servei d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria

En l’escrit anterior varem explicar el Servei de prevenció i medi-
ació de conflictes, aquest cop entrarem a explicar-vos concreta-
ment el SERVEI DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ CULTURAL:

De què es tracta?
Es tracta d’un servei que dóna suport als diferents agents del terri-
tori, mitjançant la traducció o interpretació cultural, amb la finalitat 
d’evitar barreres lingüístiques i culturals i facilitar la comunicació i 
la comprensió mútua, així com la correcta transmissió d’informació 
entre aquests i la ciutadania nouvinguda d’origen estranger.

SERVEIS SOCIALS
Mitjançant una borsa de traductors/ores i d’intèrprets cultu-
rals qualificats/ades i amb domini de les diferents llengües 
presents al territori, s’ofereixen els següents serveis que de-
tallem:

• Traduccions: quan únicament es requereix d’una traducció 
literal, poden ser:
         
        ◦ Orals
        ◦ Escrites
        ◦ Telefòniques 
 
• Interpretacions culturals: quan a més d’una traducció, es 
requereix d’una comprensió cultural, són orals.

Si es requereix, tant les traduccions com les interpretacions 
culturals es poden oferir telefònicament per via urgent.
 
Qui hi pot accedir?
El servei s’adreça a tots els agents dels municipis de la comar-
ca del Gironès, amb l’excepció de Girona i Salt.

On em puc adreçar?
Es pot sol·licitar a través de diferents vies:
  
• Enviant un correu electrònic a inclusio@cbs.cat
• Trucant al 972201962

TREBALLAR A CAMPLLONG
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MEDICAMENTS I GENT GRAN 
En general, a partir de certa edat és més freqüent l’ús de 
medicaments d’una manera continuada. Moltes malalties 
agudes i cròniques que afecten a la gent gran els obliga a 
prendre un bon nombre de medicaments. Això fa que a vega-
des es puguin oblidar d’alguna dosi, s’equivoquin amb l’hora 
d’administrar-los o fins i tot es confonguin de medicament.

Si aquestes errades són massa habituals poden fer que la 
seva malaltia progressi o no es produeixi la millora espe-
rada. Per altra banda, augmenta el risc que es produeixin 
interaccions o reaccions adverses medicamentoses.

Per tant, cal ser molt acurats en el seguiment dels malalts 
més grans per prevenir aquestes situacions indesitjables.

Bons Consells: 

    • Eviteu tenir medicaments que ja no preneu. Així 
es reduiran les possibilitats de prendre allò que no toca. En 
el cas de tractaments crònics, no convé retirar tots els en-
vasos de medicaments de cop a la farmàcia, sinó a mesura 
que es vagin necessitant. És possible que us modifiquin el 
tractament i que llavors hagueu de llençar els medicaments 
sobrants.

    • Cal seguir exclusivament el tractament indicat pel 
vostre metge/ssa o infermer/a  Si heu suspès un tracta-
ment o no l’heu seguit de la manera que se us van indicar cal 
que informeu al metge/ssa / infermer/a sense amagar mai 
aquest tipus d’informació.

    • Si seguiu un tractament amb productes naturals, 
també convé informar-ne al seu metge/ssa o inferme/a o 
farmacèutic/a.

    • Cal disposar d’un llistat senzill i endreçat de tots 
els medicaments que preneu. Ha de mostrar clarament el 
nom de cada medicament, perquè, quan i a quina hora els 
prenem, l’inici i la durada de cada tractament. Un Pla de Me-
dicació personalitzat pot facilitar-vos molt la consulta diària 
d’aquesta informació. En cas de dubte, és important consul-
tar al metge/ssa o infermer/a, o farmacèutic/a, i preguntar 
fins a aclarir-ho tot.

    • Sempre que inicieu o finalitzeu un tractament cal 
estar especialment alerta per l’aparició de possibles efec-
tes adversos o interaccions entre medicaments. Si es pre-
senta una situació adversa: nàusees, vòmits, somnolència, 
dificultat per dormir, inestabilitat, caigudes, incontinència, 
restrenyiment, diarrea, erupcions cutànies, etc, que consi-

dereu pot estar relacionada amb el tractament farmacològic 
demaneu si podeu suspendre de forma sobtada el tracta-
ment.

    • Eviteu manipular els medicaments. Si li cal fracci-
onar o polvoritzar comprimits, obrir càpsules, etc. consulteu 
si existeixen formes farmacèutiques alternatives que us faci-
litin l’administració com són xarops, solucions orals, suspen-
sions, gotes, etc.

    • Utilitzeu un Sistema Personalitzat de Dosificació 
(SPD). Es tracta d’un envàs plàstic especialment dissenyat 
per evitar confusions i facilitar el compliment del que s’ha 
prescrit a les persones grans. Una vegada adquirits els medi-
cament, l’usuari els lliura al farmacèutic o farmacèutica per-
què els col·loqui ordenadament en un envàs especial tipus 
blíster, segons la prescripció del metge o metgessa. D’aques-
ta manera tots els medicaments queden situats en els dife-
rents compartiments de l’envàs i la persona només n’ha d’ex-
treure els que s’ha de prendre en un moment determinat. Les 
persones es beneficien del l’SPD a través de les oficines de 
farmàcia que s’han acollit a aquest projecte.

SALUT

Foto: Anna Shvets (Pexels)
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La  vida del poble

NOTA D’AGRAÏMENT: Agraïm tothom qui ens facilita fotos i, especialment, la col·laboració d’en Jordi Lamiel Camarasa per la cessió de 
les seves instantànies d’actes que se celebren a Campllong.

LA RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS SERÀ 
ELS DIES:

- Dijous, 20 de febrer
- Dijous, 19 de març
- Dijous, 16 d’abril
- Dijous, 21 de maig

Ajuntament de Campllong

AQUEST PROPER TRIMESTRE...
EL SERVEI NETEJA VIÀRIA SERÀ ELS 
DIES:

- Dimarts, 18 de febrer
- Dimarts, 17 de març
- Dijous, 16 d’abril
- Dimarts, 21 d’abril
- Dimarts, 12 de maig

BALLS DE JUBILATS (preu: 7 € socis; 8 € no socis)
Els dimecres, quinzenalment: 

- Febrer: Dia 5, amb Chus i dia 19 (ball de carnaval) 
amb Jordi
- Març: Dia 4 i dia 18
- Abril: Dia 1, dia 15 i dia 29

- AJUNTAMENT (972 46 15 04, de dilluns a divendres, 
de 10 a 14h i els dijous, de 18 a 20h). 

- AL LOCAL SOCIAL (972 46 07 87, de dilluns a 
divendres, de 17 a 21h).

PER A MÉS INFORMACIÓ, TRUQUEU A: 

ACTIVITATS:
 
FESTA DE LA DONA
Divendres, 6 de març

FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA DE 
CAMPLLONG 2020
Dissabte 18 i diumenge 19 d’abril

EL SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL SERÀ ELS DIES: 
- Dissabte, 8 de febrer
- Dissabte, 14 de març
- Dissabte, 11 d’abril
- Dissabte, 9 de maig




