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GOVERNANÇA
DONACIÓ DE LA FINCA DE CAN MUSQUERA AL MUNICIPI DE MIERES

L’AJUNTAMENT INFORMA

Al ple municipal del dia 23 de febrer va tenir lloc l’acceptació oficial per part de
l’Ajuntament de la fina de Can Musquera.
El senyor Alexander Foster Robertson i la senyora Francesca Anne Bray, veïns del
poble des de fa més de 30 anys, manifesten la seva voluntat de donar al municipi de
Mieres, representat pel seu Ajuntament, la titularitat de la finca situada al carrer de
la Sellera número 11 (abans carrer de la Sellera, 8), amb la finalitat que la mateixa
sigui destinada a ús públic (de caire social, cultural o educatiu) o que s’adscrigui a la
prestació d’algun dels serveis públics que ha de prestar l’Ajuntament.
Els serveis tècnics municipals informen que la finca està en un molt bon estat de
conservació i que les adaptacions que probablement hi caldria fer, per a destinar‐la
a un servei públic, en cap cas superarien el valor patrimonial d’aquesta. A més, la
donació no està subjecta a cap condició específica, tret de l’obligació, ja esmentada,
de destinar‐la a la prestació d’un servei públic.
Des de l’Ajuntament volem expressar el màxim agraïment al senyor Alexander
Foster Robertson i a la senyora Francesca Anne Bray per la donació efectuada
altruistament, la qual contribuirà significativament a dotar del municipi d’algun nou
equipament o servei públic que de ben segur podrà gaudir aquest poble durant
molts d’anys.
L’Ajuntament ha iniciat els tràmits per poder fer oficial la donació, que es farà
efectiva a l’abril d’aquest any.
Punt 10 del ple de 23 de febrer aprovat per unanimitat.

NOMENAMENT DE LA JUTGESSA DE PAU SUBSTITUTA
El maig de 2017 el Ple de l’Ajuntament va acordar, d’acord amb els resultats de la
consulta popular, proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya el nomenament del Jutge de Pau titular i substitut de Mieres.
En data 12 de setembre de 2017 la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya va acordar el nomenament del Jutge de Pau titular i substitut
proposats. I el dia 2 d’octubre de 2017 el senyor Isidre Vila i Solé va presentar un
escrit de renúncia del càrrec de Jutge de Pau substitut.
D’acord amb el que disposa el Reglament dels jutges de pau, en data 9 d’octubre de
2017 l’Ajuntament de Mieres va aprovar obrir una convocatòria per proveir la plaça
de Jutge/ssa de Pau substitut/a, mitjançant un edicte al BOP número 199 de
18.10.2017 i també a través del butlletí d’informació municipal.
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Durant el termini de presentació de sol∙licituds només s’ha rebut una única
instància, la de la Sra. Magda Casellas i Navinés i, per tant, es va procedir a fer la
proposta de nomenament a favor seu per tal que ocupi la plaça de Jutgessa de pau
substituta.
Punt 8 del ple 15 de desembre, aprovat per unanimitat.

L’AJUNTAMENT INFORMA

APROVACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2018
L’Ajuntament ha aprovat el pressupost general per a l’exercici econòmic per a l’any
2018, que ascendeix a la quantitat de 385.385,48 €.
El 10 de desembre es va realitzar una assemblea oberta al Centre Cívic on es va
exposar i debatre de forma detallada el pressupost municipal previ a la seva
aprovació pel ple municipal de desembre. Agraïm la participació de tothom i les
aportacions i consideracions que van sorgir en el transcurs de la jornada.
Podeu consultar la presentació del pressupost
http://www.mieres.cat/lajuntament/1343‐2/.

al

següent

enllaç:

Punt 10 del ple 15 de desembre, aprovat per unanimitat.

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES BASES DE LES
SUBVENCIONS A ENTITATS I APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 2018
El Ple de l’Ajuntament de Mieres, reunit en data 27 de maig de 2016, va aprovar les
bases que regulen les subvencions destinades a finançar les activitats de les
entitats, associacions i col∙lectius del municipi de Mieres, que tinguin per objecte
fomentar, promoure i difondre els següents valors: culturals, esportius, socials,
d’integració, solidaritat i diversitat, sostenibilitat, hàbits saludables, coneixement
del municipi i associacionisme.
Les subvencions concedides s’hauran de destinar a finançar projectes o activitats
desenvolupades durant el següent període: de l’1 de gener de 2018 al 31 de
desembre de 2018.
Canvis: import 100% subvencionable, IVA subvencionable i pagament únic (100%).
Punt 9 del ple de 26 de gener, aprovat per unanimitat.

PRÒRROGA DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL I
L’AJUNTAMENT PER L’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA D’ACCIONS DE
DINAMITZACIÓ SOCIAL
El Ple de l’Ajuntament de Mieres, en data 3 de febrer de 2017, va aprovar un
conveni de col∙laboració amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per l’assistència en
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matèria d’accions de dinamització social del municipi per a l’any 2017, a fi de
prestar els serveis mitjançant el personal tècnic adscrit al Consorci d’Acció Social de
la Garrotxa.

L’AJUNTAMENT INFORMA

El conveni tenia validesa fins al 31 de desembre de 2017 i per això es creu
necessària la pròrroga per a l’any 2018, ja que, des de l’equip de govern, es valora
molt positivament i s’aposta decididament per l’acció comunitària.
Punt 11 del ple 26 de gener, aprovat per unanimitat.

APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL∙LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL I L’AJUNTAMENT DE MIERES PER A LA SUPERVISIÓ,
DIRECCIÓ I ANÀLISI DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ POPULAR 2018
Tal com es va dur a terme al llarg de l’any 2017, es proposa signar un conveni per al
2018 entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal de la Garrotxa per continuar amb
l’encàrrec relatiu a la supervisió, direcció i anàlisi del procés participatiu que
realitzarà un tècnic de participació popular adscrit al Consorci d’Acció Social de la
Garrotxa.
El Consorci d’Acció Social ‐ CASG disposa del personal tècnic preparat i adequat per
tal de poder donar suport i assistència a l’Ajuntament de Mieres en el
desenvolupament d’aquest servei que forma part del Pla d’Acció Comunitària del
mateix CASG i que ha de servir per donar solidesa als pressupostos participatius a
través d’aquest suport tècnic.
Punt 12 del ple de 26 de gener, aprovat per unanimitat.

PROPOSTA DE MOCIÓ EN SUPORT I ADHESIÓ A LA VAGA FEMINISTA
CONVOCADA PEL 8 DE MARÇ DE 2018
El 8 de març se celebra la Diada Internacional de les dones treballadores, una
jornada que expressa la lluita de milions de dones que no tenen res més que el seu
treball com a forma de vida. Hem estat el conjunt de dones treballadores, que
històricament hem mantingut viva la flama de la dignitat, contra l'explotació
capitalista, patriarcal i racista, que ens nega el dret a una vida digna i a una
sobirania plena com a dones, tant als Països Catalans com arreu del món.
Entre altres coses s’acorda donar suport a la vaga general feminista convocada el
pròxim 8 de març, facilitant que les treballadores de l'ajuntament i empreses
municipals es puguin adherir a la vaga i difonent la convocatòria de la vaga general
feminista a través dels mitjans municipals.
Punt 15 del ple de 23 de febrer, aprovat per unanimitat
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PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DEL CONSELL D'INFANTS

L’AJUNTAMENT INFORMA

En data 15 de desembre de 2017 va aprovar‐se el pressupost general per a l'exercici
2018. Aquest pressupost preveia una aplicació pressupostària de 1.000 € destinada
al Consell d'Infants.
El dia 23 de febrer l'equip de govern va convocar a la sala de plens del consistori a
tots els infants del municipi d'edats compreses entre 1r i 6è curs de primària.
L'objectiu de la reunió era formalitzar l'encàrrec de decidir en què volien destinar
l’aplicació pressupostària del consell d'infants d'enguany.
Durant els dies 22 i 29 de gener i 20 i 23 de febrer s'han realitzat sessions de treball
dirigides per la dinamitzadora comunitària amb els infants per poder decidir i votar
quines propostes els hi agradaria realitzar aquest 2018.
Com equip de govern també vam encarregar‐los que formalment vinguessin a
presentar les propostes que haguessin decidit en el ple.
La proposta que van presentar és l’adequació de l’espai verd cedit amb acord de
custòdia amb l’Andreu Riera. Han dissenyat un espai d’ús públic amb plantes
remeieres, arbres fruiters, font, bancs i taules de pícnic. També un hotel d’insectes,
caixes niu i menjadores pels ocells i una biblioteca mòbil.
Punt 2 del ple de 23 de febrer, aprovat per unanimitat

PROPOSTA APROVACIÓ D’UNA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE
DE GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
POTABLE
En el ple del 23 de febrer es va aprovar per unanimitat prorrogar per un any mes la
concessió del servei d’aigua municipal a l’empresa Sorea.
Com ja vàrem informar estem estudiant la municipalització del servei de l’aigua. Esperem
que amb aquest temps, us puguem informar de les opcions que tenim com a municipi i
puguem escollir entre tots la que ens sembli millor.
Punt del Ple del 23 de febrer, aprovat per unanimitat.

MOCIONS
PROPOSTA DE MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP)
PER A INSTAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA A FER FRONT A LA SITUACIÓ
D'EMERGÈNCIA SOCIAL.
Punt 17 del ple de 23 de febrer, aprovat per unanimitat
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MOCIÓ EN SUPORT A LES PERSONES ENCAUSADES PER OPOSAR‐SE A LA LÍNIA DE
MOLT ALTA TENSIÓ (MAT) AL SEU PAS PER LES COMARQUES GIRONINES.
Punt 16 del ple de 23 de febrer, aprovat per unanimitat

MOCIÓ DE SUPORT I ADHESIÓ AL MANIFEST SOMESCOLA PER REFERMAR EL
SUPORT A L’ESCOLA CATALANA.

L’AJUNTAMENT INFORMA

Punt 13 del ple 15 de desembre, aprovat per unanimitat.

APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI PER A L’ANY 2019
S’han establert com a festes locals per a l’any 2019 els dies següents: divendres 12
d’abril i el dilluns 26 d’agost.
Punt 10 del ple de 23 de febrer aprovat per unanimitat.

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE DUES NETEJADORES
D’EDIFICIS MUNICIPALS
Finalment ha sortit la convocatòria per a la selecció de dos/dues netejadors/es
d’edificis municipals. El termini de presentació de sol∙licituds s’acaba el dia 16 de
març.
Recordem que també es crearà una borsa de treball amb totes les persones
sol∙licitants per a cobrir possibles vacants temporals i/o substitucions sobrevingudes
o per atendre necessitats urgents.
Tots els interessats/des han de passar per l’Ajuntament i entregar el model
normalitzat de sol∙licitud que trobaran al mateix Ajuntament o al web
www.mieres.cat.

A PARTIR DE GENER DE 2018, L’ALCALDE ACCEPTA LA SEVA
RETRIBUCIÓ
En entrar a l’Ajuntament, l’equip de govern i l’alcalde actuals vam decidir no rebre
cap mena de retribució, ni dels plens ni com a sou. Les retribucions dels plens es
cobren però són donades pels regidors i l’alcalde per tal de pagar les despeses de
dietes i desplaçaments, entre altres. Pel que fa a la retribució de l’alcalde, aquest
donava el seu sou al municipi, tal com queda reflectit als pressupostos generals
municipals, al capítol 4, apartat 480 01, “Transferències de famílies i entitats sense
ànim de lucre”.
Fa temps, però, que des de l’equip de govern demanem a l’alcalde que accepti la
seva retribució, ja que dedica moltes hores a la gestió del dia a dia del Municipi i
pensem que el seu esforç i dedicació cal que sigui remunerat, ja que tot
resta temps per poder fer bé la seva feina fora de l’Ajuntament.
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Finalment s’ha decidit que l’alcalde accepti de quedar‐se amb la seva retribució,
corresponent al 50% de la jornada (aproximadament 480 € mensuals nets) a partir
d’aquest gener del 2018 i fins a finalitzar el mandat.
El donatiu total d’aquests anys és de 10.154,71 €.

L’AJUNTAMENT INFORMA

CALENDARI PLENS
El ple municipal del desembre de 2017 va aprovar per unanimitat el calendari de
plens ordinaris per a l’any 2018, que es realitzaran els divendres a les 19,30 h a la
sala de plens de l’Ajuntament. Us recordem que els plens són oberts a tothom i
podeu participar‐hi en el punt de precs i preguntes. El calendari serà el següent:










23 de febrer
6 d’abril
25 de maig
29 de juny
27 de juliol
28 de setembre
26 d’octubre
30 de novembre
21 de desembre

CAIXABANK DEIXA DE FER EL COBRAMENT DE REBUTS PER
FINESTRETA
Us informem que CaixaBank (entitat col∙laboradora de XALOC en el cobrament dels
ingressos de dret públic que es gestionen per delegació municipal) ens ha informat
que han pres la decisió unilateral que, a partir d’aquest 2018, deixarà de prestar en
les seves oficines bancàries de la demarcació de Girona el servei de cobrament per
finestreta de tributs municipals, tant els gestionats per XALOC com per la resta
d’ens locals. En altres demarcacions com Barcelona o Tarragona, ja s’havia portat a
terme, de forma progressiva, aquesta decisió. Per tant, els contribuents que
s’adrecin a aquesta entitat, només podran realitzar el pagament dels seus deutes
mitjançant els caixers automàtics.
La resta d’entitats financeres en major o menor període de temps secundaran
aquesta decisió, tal com ha passat amb altres cobraments de finestreta, en un
context que forma part de l’evolució a la qual la societat actual ens projecta en l’era
digital.
Coneixedors però de què la finestreta de les entitats financeres i, més concretament
les de “Caixa Bank”, és un mitjà de pagament força utilitzat per davant d’altres
disponibles com pot ser la domiciliació bancària, per als tributs periòdics, els caixers
automàtics, la banca electrònica, o d’altres mitjans telemàtics a través d’internet,
hem cregut convenient informar‐vos dels canvis.
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ATENCIÓ

L’AJUNTAMENT INFORMA

VESPA ASIÀTICA
Necessitem la vostra col∙laboració per eliminar els nius primaris de Vespa velutina
(vespa asiàtica). Es prega als veïns que revisin les cornises de les teulades, garatges i
porxos, ja que són els llocs habituals on les reines de Vespa velutina fan els nius. Els
nius són de color marró i, per cada un que se’n retiri durant aquests pròxims mesos,
es pot evitar la creació de fins a 20 futurs nius.
Per la retirada dels nius, si us plau, truqueu al telèfon 112. Gràcies per la vostra
col∙laboració!

REDUCTOR DE VELOCITAT
S’ha instal∙lat un reductor de velocitat al camí de Finestres, a l’alçada de la font de
sant Pere. Aquesta era una demanda dels veïns i veïnes del barri de Sant Pere, ja
que s’ha detectat que és una zona on els vehicles superen el límit de velocitat de
30km/h.

WC DEL PAVELLÓ
Després de detectar un embús important al WC del pavelló, us volem recordar que
només s’hi pot llençar el paper de vàter. S’han tret tovalloletes, menjar i d’altres
coses que acaben provocant aquest tipus de problemes. Us demanem si us plau que
tingueu cura de les coses que són de tots.

ESTERILITZACIÓ
Us informem que s’ha iniciat una campanya d’esterilització d’animals per controlar
la població, amb preus reduïts de l’1 de febrer al 30 d’abril. Per a més informació
podeu consultar aquest enllaç:
http://socresponsable.org/veterinarios

MODIFICACIÓ HORARI AJUNTAMENT
A partir d’aquest mes de desembre i en endavant, els horaris d’atenció al públic de
l’Ajuntament seran els següents:
 Dilluns, dimecres i divendres de 9,30 h a 13,30 h
 Dimarts i dijous de 17,00 h a 21,00 h
També podeu posar‐vos en contacte a través del correu
amieres@mieres.cat o bé a través de la pàgina web (www.mieres.cat).

electrònic

FI DE LA TEMPORADA DE CREMA
Us recordem que el pròxim 14 de març finalitza el període de crema. A partir
d’aquest moment cal demanar una autorització específica als agents rurals per a
cada actuació.
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US INFORMEM

L’AJUNTAMENT INFORMA

MARATÓ
Dissabte 16 de desembre, es va fer la marató de jocs i un berenar popular al centre
cívic, per a recollir diners per a la Marató de TV3. Enguany s’han fet un donatiu de
100 € que es destinaran a impulsar la recerca i la sensibilització sobre les malalties
infeccioses.

QUINA BENÈFICA DE NADAL
El dia de Nadal i Cap d’any es va dur a terme la tradicional Quina de Nadal. Enguany
ha estat organitzada i hi ha col∙laborat totes les associacions del poble i els beneficis
s’han destinat a l’Associació catalana pels drets civils (presos polítics). Es van recollir
un total de 592 € que s’han aportat a l’esmentada associació. Moltes gràcies a
tothom que d’una manera o altra ha participat i contribuït amb aquesta aportació.

BASES EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
El proper 1 d’abril i fins el 30 de juny es poden presentar les fotografies per a
l’exposició fotogràfica de Mieres. La temàtica de l’exposició és el terme municipal
de Mieres: el seu patrimoni arquitectònic, cultural, paisatgístic i humà. Es poden
presentar fins a 3 fotografies per participant.
Podeu trobar les bases complertes i l’enllaç per a enviar les fotografies al web
www.mieres.cat.
El mateix dia de la inauguració se celebrarà un sorteig, entre les participants, de dos
àpats per a dues persones en un restaurant de la zona.

EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA CONTRACTA ONZE
PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR DINS EL PROGRAMA TREBALL I
FORMACIÓ
Durant aquest 2018, i a través del programa Treball i Formació impulsat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya, l’Ajuntament de Mieres formarà part d’una subvenció
comarcal per a la contractació i formació de persones en situació d’atur a través
d’un projecte de brigades de jardineria i manteniment que reforçaran i
complementaran les tasques de l’actual brigada.
Així doncs, al nostre municipi, tindrem brigades que vindran a fer reforç de
manteniment i jardineria durant un període de temps entre 6 mesos i un any i que
podreu veure alguns dies treballant al nostre poble.
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VI MOSTRA LITERÀRIA DE MIERES ‐ DIADA DE SANT JORDI

L’AJUNTAMENT INFORMA

Aquest any el Club de Lectura de Mieres torna a organitzar per sisè any consecutiu
aquest recull literari. El principal objectiu és compartir el gust per l’escriptura i
fomentar la lectura al nostre municipi. El recull és obert a persones de totes les
edats. Els treballs literaris es poden donar abans del 8 d'abril al Carles Guillot, la
Marta Teixidor del Centre Cívic, o fer arribar al següent correu electrònic:
tdannam@gmail.com.

CADIRA DE RODES DISPONIBLE
Des de l'Ajuntament posem a disposició de tothom qui ho necessiti una cadira de
rodes per poder‐la utilitzar de forma puntual sense cap cost per a l'usuari. Si la
necessiteu, poseu‐vos en contacte amb les oficines de l'Ajuntament o amb la
infermera (dispensari local).

CONTENIDOR DE RECOLLIDA DE ROBA
L’Ajuntament de Mieres va establir un conveni de col∙laboració amb l’empresa EL
ADAD‐L’ENCANT, SLU per a la gestió del servei de recollida de roba usada
mitjançant la ubicació d’un contenidor especial a la via pública (contenidor taronja),
concretament a l’àrea de contenidors de l’aparcament municipal.
A continuació us informem de les quantitats de roba (kg) recollida a Mieres durant
l’any 2017 per trimestres:
1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4t trimestre

TOTAL 2017

155

242

355

381

1.133

Moltes gràcies a tothom per col∙laborar i contribuir a reutilitzar i reciclar la roba i
allargar‐ne així la seva vida.

Grup de WhatsApp TINCIBUSCUT
Us fem saber que Mieres també té un grup anomenat TINCIBUSCUT, administrat
per l’Eva Grau, pensat per oferir o demanar qualsevol tipus d’objecte (o servei) que
es necessiti. Busques un sofà? Tens un moble que ja no utilitzes? Demana‐ho al grup
i segurament trobaràs la solució. Si hi esteu interessats, envieu un missatge a l’Eva
(652537021) i us afegirà al grup. Igual que amb Mieres comparteix, és preferible
que les respostes s’enviïn exclusivament a l’interessat per limitar el nombre de
missatges.
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US RECORDEM

L’AJUNTAMENT INFORMA

GRUP DE WHATSAPP MIERES COMPARTEIX
Us recordem que a Mieres tenim un grup de WhatsApp, administrat per la Magda
Casellas, on tothom que vulgui s’hi pot apuntar per aprofitar els desplaçaments. La
idea és que s'hi apunti tant la gent que es desplaça habitualment en vehicle i estigui
disposada a compartir, com la gent que no disposa de cotxe i necessiti aquest
servei. Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a la Magda
(calsabater@gmail.com) amb el vostre nom i número de mòbil, i us afegirà al grup.
Recordem als usuaris que la demanda l’heu de fer al grup però les respostes cal
enviar‐les exclusivament a la persona interessada.

GRUP DE WHATSAPP “ES FA SABER”
Ara farà un any, es va crear el servei de whatsapp municipal amb el nom “ES FA
SABER”, per informar sobre possibles situacions d'emergència al municipi o altres
notícies puntuals que puguin ser d’interès per a tots els veïns i veïnes. Si desitgeu
donar‐vos d’alta del servei, heu d’enviar un whatsapp al telèfon 638 836 715
enviant la paraula “ALTA” i el nom i cognoms. Si us voleu donar de baixa del servei,
heu d'enviar un whatsapp amb la paraula «BAIXA». Us aconsellem guardar el
contacte amb el nom “ES FA SABER!”.

TRANSPORT ESCOLAR‐TRANSPORT DE VIATGERS
Com ja vam explicar en l’anterior butlletí, Mieres i el Torn disposem des d’aquest
inici de curs, d’una línia pròpia de Transport Escolar. Parlant amb el Consell
Comarcal vam veure que aquest servei pot ser utilitzat també, com a Transport de
Passatgers (a altres municipis ja es fa). Per això vam fer la demanada al Consell i ells
la van transmetre a la Generalitat, que és qui finalment ha autoritzat el servei. Per
tant, Mieres i el Torn disposem de servei regular de Transport, amb Teisa. Com que
es tracta del Transport escolar, els horaris i els dies són els mateixos que ens marca
el Consell Comarcal (segons horaris dels Instituts) i el calendari escolar (que marca
la Generalitat i en aquest cas l’ajuntament d’Olot). Podeu consultar els dies festius
del servei de Transport escolar a la web del Consell Comarcal.
HORARIS ANADA A OLOT (Parada Bus davant de l’antic hospital)
EL TORN: 7.35 h
MIERES: 7.45 h
OLOT: 8.15 h
HORARIS TORNADA D’OLOT (Parada Bus davant de la botiga Nana)
OLOT: 15.10 h
MIERES: 15.40 h
EL TORN: 15.50 h
PREU: 2,70 €
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ACTIVITATS

L’AJUNTAMENT INFORMA

DIA DE LA DONA
Amb motiu del Dia de la dona treballadora es van organitzar diferents activitats al
municipi. El mateix dijous 8 de març hi va haver un dinar obert a tothom per
commemorar la diada, la projecció de la pel∙lícula “Las Sufragistas” i un berenar
tertúlia. A les dues, davant de l’escola es va cantar la cançó “Persones iguals”.

CONCERT DE LA CORAL DE MIERES
El dissabte dia 17 de març a 2/4 de 7 de la tarda, la Coral de Mieres “Si,Si,Si” ens
oferirà una petita mostra de la feina feta aquests mesos. A l’escenari del Pavelló
municipal.

PROCESSÓ DELS DOLORS
El pròxim 23 de març de 2018 tindrà lloc la tradicional Processó dels Dolors de
Mieres, que s’iniciarà a les 21,00 h a l’església de Sant Pere i recorrerà els carrers
del poble.
Us recordem que aquest dia no es podrà aparcar a partir de les 19 h als carrers: tot
el C/ Can Caló, la baixada del Curreró, la Plaça Major i davant de l’església de Sant
Pere. Gràcies per a la vostra col∙laboració.

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA SOBRE LA PROCESSÓ DELS DOLORS
Durant la Setmana Santa es realitzarà una exposició de fotografies sobre la Processó
dels Dolors del 2017. Les fotos s’exposaran a l’Església de Romeria durant els dos
caps de setmana de Setmana Santa.
Les fotos han estat fetes pels fotògrafs Francesc Molina i Aina Palomer a la Processó
dels Dolors del 2017, i estaran exposades a l’església de Romeria durant els dies de
Setmana Santa.
Organitza: Manípul de Manies i Botxins de Mieres.
Col∙labora: Parròquia de Mieres i Ajuntament de Mieres.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
El passat 23 de febrer va tenir lloc el Consell de Poble on es van valorar les
propostes presentades als pressupostos participatius del 2018 i decidir quines són
vàlides per poder ser votades a partir del pròxim 31 de març, dia que tindrà lloc la
consulta popular, i els dies 3, 4, 5 i 6 d’abril que es podrà votar a l’Ajuntament.
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Així doncs, a partir del mes de març, rebreu a les vostres cases tota la informació
amb les diferents propostes i el mecanisme per votar als pressupostos participatius
2018.

L’AJUNTAMENT INFORMA

La vostra implicació és clau per decidir, entre totes, les inversions que volem al
nostre municipi. Us animem a participar activament a les votacions d’enguany per
demostrar que som un poble compromès amb la participació i la democràcia.

PASSI DEL PLAYBACK
El pròxim dissabte 7 d’abril reviurem el “Playback” de la Festa Major 2017. Estaves
actuant i no vas poder veure la resta de balls? Eres fora per la Festa Major? Et vas
adormir al segon número? La Comissió de Festes, et dóna l’oportunitat de tornar a
viure el moment més esbojarrat de la Festa Major, a través d’un passi de
l’enregistrament que es va fer el dia del Playback. Us esperem a les 6 de la tarda al
Centre Cívic.

DIADA DE SANT JORDI I CONCERT
El dissabte 14 d’abril a les 5 de la tarda, tindrà lloc la VI Mostra literària de Mieres,
organitzada conjuntament pel Club de Lectura, la Comissió de Festes i l’Ajuntament.
Tot seguit xocolatada per a tothom. Aquest any, a continuació, hi haurà un concert
al centre cívic a 2/4 de 10 del vespre a càrrec de Grae J. Wall i Mäkelä.

HOMENATGE PER LA DONACIÓ A CAN MUSQUERA
El pròxim dissabte 21 d’abril a les 6 de la tarda, a la plaça de la Sallera, es farà un
berenar homenatge als propietaris de Can Musquera, Sandy i Francesca, per agrair
la seva generositat.

APLEC DEL FREIXE 29 D’ABRIL I JORNADA NETEJA 21 D’ABRIL
Diumenge 29 d’abril, hi haurà el tradicional Aplec del Freixe i com cada any, pels
que vulgueu pujar a peu des de Mieres ens trobarem a les 10 del matí a la Plaça
Major. Hi haurà Missa cantada amb la Coral de sant Miquel i el vermut que
prepararà Comissió de Festes.
El dissabte 21 d’abril es realitzarà una jornada de neteja de l’entorn de l’ermita.
Tothom qui vulgui col∙laborar que vingui a les 10h del matí a la Plaça Major.
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