
 N O T Í C I E S  
D E  L ' A J U N T A M E N T  D E  P O N T Ó S  

Els projectes beneficiaris de la subvenció són: realització d'un taller de CUINA DE LA

ÌNDIA, un TALLER OMBRES XINESES, sortides i activitats per conèixer i explorar la

BIODIVERSITAT de PONTÓS, HORT COMUNITARI al Convent, creació d'una banda

municipal de música de percussió i vent POCIMA BAND, activitats de CIRC I TEATRE

a La Guingueta, taller de tonificació i consciència corporal COS.  Algunes d'aquestes

activitats començaran aquest estiu i altres a la tardor. 

Al ple de dijous del 22 de juliol l'ajuntament ha concedit els ajuts extraordinaris per

a les empreses de lleure irestauració afectades per les restriccions arrel de la

COVID-19.

S'estan finalitzant les tasques de tala d'arbres i aclarida de les franges de protecció del nucli

municipal per  mantenir net una zona de 25 metres entre el bosc i les edificacions. La llenya

resultant és dels propietaris. Vist l'elevat risc d'incendi actual el termini màxim per recollir la

llenya és fins el 6 d'agost.  Us demanem recollir-la el més aviat possible.

Després d'aquesta data la llenya podrà ser recollida per qualsevol veí que vulgui aprofitar-la. 

Estimats veïns i veïnes, aquest és el quart butlletí que edita l’Ajuntament, una publicació

per compartir les notícies del consistori i mantenir-vos informats de l'actualitat del

poble. 
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S U B V E N C I O N S  M U N I C I P A L S

N E T E J A  D E  L E S  F R A N G E S  D E
P R O T E C C I Ó  C O N T R A  I N C E N D I S

L'ajuntament ha rebut una subvenció de la Generalitat i ha contractat un enginyer forestal

per dirigir les actuacions. 

SUBVENCIÓ DE DINAMITZACIÓ SOCIAL I CULTURAL DEL MUNICIPI

Davant de les múltiples queixes de veïns sobre sorolls a les nits d'estiu, preguem , tant a joves com a adults,
respectar el descans veïnal. 
Recordem també l'horari de La Guingueta, que tanca a les 00:00h i divendres/dissabte a les 00:30h. 
És important demanar l'última consumició amb temps.
En general, preguem respectar el descans dels veïns/es.



Degut a les noves restriccions per la COVID-19, la Comissió de
Festes ha decidit posposar la Festa de l'Estiu.  Esperem que a
principis de setembre la situació millori i poguem fer el sopar
popular, el karaoke i les sardanes, igual que la resta d'activitats
previstes. 
Tot i així, aquest dissabte programem un espectacle familiar i
un concert per trobar-nos respectant les mesures sanitàries
vigents (porteu mascareta  durant l'espectacle). El diumenge
es farà misa a l'ermita de Santa Anna a les 10h30 (sense
sardanes).

A l'ENCUENTRO DE MÚSICA ARGENTINA, del 24 al 29 d'agost i a
l'ENCUENTRO DE MÚSICA IBÉRICA que es farà del 31 d'agost al 5 de
setembre. 

Aquest dissabte serà espectacular!

A més a més, l'Associació MUTTE Cultural programa aquests espectacles els dies
30 i 31 de juliol al Convent. 

L'Associació MUTTE convida als veïns

De l'1 al 8 d'agost els veïns podreu comprar
entrades a  2 euros per la majoria dels concerts a
través de l'aplicació www.entradium.com. 

Demaneu el codi trucant al telèfon: 669 74 40 29. 

Més activitats aquest estiu!
Els dies 9, 16, 23 i 30 d'agost la

Gemma Guimerà farà un taller de

Cuina de la Índia, al bar de la piscina.

Caldrà fer reserva prèvia!  

El 27 d'agost realitzarà també el

taller d'ombres xineses al Local

Social, adreçat a totes les edats. 



Durant aquest any, gràcies a la subvenció per inversions en patrimoni arqueològic de la
Generalitat de Catalunya, es realitzarà una segona campanya d'excavacions.  
L'ajuntament està treballant en una pàgina web i financia el projecte "El poblat ibèric de Pontós:
el graner de l'Empordà", un recull documental per donar visibilitat al jaciment i reconeixement a
l'obra de l'arqueòloga Enriqueta Pons i el seu equip.

Tenim disponibles a l'ajuntament unes
pinces per recollir brossa. 

Si voleu passejar i netejar els camins i
el  bosc utilitzant-les, contacteu amb
l'ajuntament. 

El jaciment ibèric de Mas Castellar

Millores a la piscina

El dia 12 de juliol es va iniciar la campanya
d’excavacions que finalitzarà a principis del mes
d'agost. 

Aquest any les tasques es centren en la part nord de
la casa grega i en la seva entrada principal. També es
treballarà sobre el poblat ibèric, concretament en la
nova entrada oest i en el passadís prop del bastió.
També es faran treballs de consolidació d’estructures
murals a la casa complexa 2 de l’establiment agrari i
en el sitjar de la zona nord-oest. 
Tot plegat compaginat amb treballs de laboratori en
les dependències de les Antigues Escoles i en el
Centre Cultural.

DIVENDRES 30 DE JULIOL ES FARÀ UNA
VISITA GUIADA AL JACIMENT IBÈRIC PER
CONEIXER L'ESTAT DE LES EXCAVACIONS I
NOVES TROBALLES.

Gràcies a la iniciativa veïnal, s'ha netejat la pineda del Bosc de la Linia.
En menys de 2 hores es va treure 2 remolcs plens de brossa, rodes i
electrodomèstics. Dissabte 28 d'agost es farà una segona neteja,
esperem que us animeu!

S'ha instal·lat un tendal vertical que cobreix el lateral del bar.

S'han pintat els vestuaris de la piscina municipal. 

Hem realitzat el canvi del sistema de dosificació del clor del vas

gran de la piscina gràcies a una subvenció rebuda de Dipsalut.



Conèixes el nostra canal Whatsapp? Enviem les informacions rellevants de l'Ajuntament:
programació d'espectacles, tallers, xerrades, horaris dels serveis, informació sobre subvencions, talls
de llum i tot tipus de novetats .... Ja hi ha més de 80 persones inscrites. 

Si voleu rebre la informació de l'Ajuntament al mòbil només heu d'anar a l'Ajuntament i omplir
la sol·licitud.

AJUNTAMENT 
Horari d'atenció al públic
Dilluns i dijous 12-14h
Dimecres i divendres 10-12h
Dimarts 16-18.30h

facebook.com/ajuntamentdepontos

twitter.com/AjPontos

http://www.pontos.cat/

L'AJUNTAMENT

ROMANDRÀ TANCAT

DEL 2 AL 15 D'AGOST.ajuntament@pontos.cat
Telf. 972 56 02 28

Per mantenir-vos informats

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Si no teniu whatsapp, continuem mantenint l'enviament de notificacions a la bústia i sempre trobareu tota la
informació penjada a la web municipal.

En el marc del procés de participació ciutadana,

el passat 26 de juny es va dur a terme una

trobada a la plaça on vam poder compartir

records i anècdotes sobre els oficis i les festes

tradicionals de Pontós a través de fotografies

antigues. 

Durant el mes de setembre hi haurà una presentació pública per tancar aquest primer procés participatiu i

el diagnòstic urbanístic que l'acompanya. A l'octubre començarem el segon procés participatiu sobre

l'ús i la gestió dels equipaments municipals. Us hi esperem!

RECOLLIDA DE RESIDUS ESPECIALS
CADA DIMECRES DE 8:00h a 8:15h AL MAGATZEM MUNICIPAL

Com ja sabeu, des de fa unes setmanes realitzem la recollida de residus

especials. Podeu portar: 

Oli mineral i Oli vegetal, pintures, bateries i piles, cosmètics i aerosols,

cissolvents i comburents, filtres d’oli, fitosanitaris (pesticides, herbicides),

medicaments, radiografies, reactius de laboratori, tòners, CD’s i DVD’s,

fluorescents, làmpades  i envasos buits contaminats.

Durant el debat va sorgir la proposta de posar en valor la plaça com espai de trobada prohibint

l'aparcament de vehicles, que va ser aprovada per consens general . 


