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GOVERNANÇA

L’AJUNTAMENT INFORMA

OBERTURA D’UN COMPTE CORRENT A CAIXA D’ENGINYERS I
CANCEL·LACIÓ DELS COMPTES A BANKIA I BANC SABADELL
L’Ajutament de Mieres, amb la voluntat d’apostar per una banca cooperativa i més
ètica, ha decidit obrir un compte corrent a Caixa d’Enginyers i, al mateix temps,
cancelar els comptes corrents que fins avui teníem oberts amb el Banc de Sabadell i
Bankia, traspassant tots els fons d’aquests al nou compte.
Caixa d'Enginyers és una societat cooperativa d'estalvi i crèdit que compta amb més de
160.000 socis i desenvolupa un model de banca personal, comercial, institucional i
d'empresa en el territori.
Punt del ple del 6 d’abril aprovat per unanimitat

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ POPULAR
El Consell de Poble del passat novembre del 2017, va realitzar una dinàmica de treball
per revisar el reglament de Participació Popular, després de dos anys de funcionament
d’aquest. Es van acordar un seguit de modificacions que finalment han estat aprovades
pel ple municipal.
Els principals canvis que s’han introduït al reglament són els següents:
L’Ajuntament assumeix actualitzar el Registre de Participació Ciutadana abans
de cada consulta popular.
El Consell de poble podrà debatre i fer propostes sobre qualsevol tema
d’àmbit municipal que es consideri rellevant.
L’Audiència Pública passarà a dir-se Assemblea Oberta, mantenint les
mateixes funcions que fins ara.
Es fixa un mínim d’assistència (25%) a les Assemblees de Poble per tal que la
decisió presa en aquest òrgan sigui vinculant.
Es crea el Registre Municipal de Col·lectius per tal de conèixer el nombre de
col·lectius (grups informals de gent) que hi ha al municipi, les seves finalitats i
els seus objectius a l’efecte de possibilitar una política de foment del
col·lectivisme i que puguin fer ús dels espais i recursos materials.
Per a més informació, podeu consultar el Reglament complet a l’Ajuntament o a la
pàgina web municipal.
Aquesta normativa ha estat treballada i consensuada pel Consell de Poble prèvia aprovació pel ple.
Punt del ple del 6 d’abril aprovat per majoria simple

APROVACIÓ REGLAMENT USOS I ESPAIS
L’Ajuntament de Mieres reconeix la importància de l’associacionisme com a element
dinamitzador del municipi i com a motor de la seva vitalitat. En aquest sentit hi ha la
voluntat de posar a l’abast del sector associatiu, així com dels diferents col·lectius i dels
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veïns i de les veïnes de Mieres, els espais i recursos materials per a desenvolupar, amb
qualitat, les seves activitats.

L’AJUNTAMENT INFORMA

Fins el dia d’avui, no hi havia cap normativa existent al respecte, motiu pel qual s’ha
estimat convenient redactar i aprovar un reglament que reguli l’ús i el funcionament
dels espais així com la utilització dels recursos materials de què disposa l’Ajuntament
de Mieres per a aquesta finalitat.
Així doncs, i a partir d’ara, trobareu a la vostra disposició un nou model de sol·licituds
per a la utilització dels usos i espais d’acord amb aquest reglament. Al punt següent,
trobareu les noves tarifes fixades a l’ordenança municipal.
Aquesta normativa ha estat treballada i consensuada pel Consell de Poble prèvia aprovació pel ple.
Punt del ple del 6 d’abril aprovat per unanimitat

SERVEIS D’UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS, MATERIALS I ESTRIS
MUNICIPALS
Ús dels locals
Pavelló Poliesportiu
Lloguer pista, per hora

10,00 €

Lloguer pista per mig dia
(màxim 8 hores)

40,00 €

Lloguer pista per dia a

60,00 €

Fiança per activitats extraordinàries

150,00 €

Centre Cívic
Per hora

2,50 €

Ús de materials i estris municipals
Cadires, preu/unitat pels particulars quan l’activitat sigui amb
ànim de lucre i per les entitats externes

0,10 €

Taules, preu/unitat pels particulars quan l’activitat sigui amb
ànim de lucre i per les entitats externes

0,20 €

Punt de llum exterior pels particulars preu/activitat

3,00 €

Exempcions i bonificacions
1. Gaudiran d'exempcions d'aquesta taxa totes les entitats i col·lectius del municipi que
sol·licitin la utilització de les instal·lacions, material o estris assenyalats anteriorment.
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2. Els particulars que sol·licitin l'ús dels locals per a finalitats d'interès social o cultural,
quan així ho acordi l’Ajuntament de Mieres, podran gaudir d'una bonificació d'un 50%
o 100%, segons el cas.

L’AJUNTAMENT INFORMA

3. Excepcionalment, es valorarà la bonificació en la utilització dels espais municipals,
del 50% o 100%, d’algun particular, atenent una necessitat concreta que requereixi
aquesta excepcionalitat.
4. Els consistoris municipals veïns, amb els que hi hagi tracte de col·laboració quedaran
exempts d’aquesta taxa
Punt del ple del 6 d’abril aprovat per unanimitat

SUBVENCIÓ A ENTITATS
El Ple de l’Ajuntament va aprovar el maig de 2016 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.
Aquestes bases s’han revisat i modificat cada any a través del consens amb les
diferents entitats i de les seves aportacions. Enguany el període màxim per presentar
les sol·licituts serà el dia 31 d’agost.
Punt del ple del 26 de gener aprovat per unanimitat

APROVACIÓ INICIAL DEL CATÀLEG DE CAMINS
L’Ajuntament va encarregar a l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de
la Garrotxa la redacció del “Catàleg de camins de Mieres”, per tal de conèixer
l’extensió i l’estat de la xarxa de camins existents dins el terme municipal que
conformen la xarxa de comunicacions locals del municipi.
L’objecte del catàleg és el de recollir l’abast de la xarxa de camins rurals del terme
municipal, independentment de la seva titularitat, conèixer les seves característiques
morfològiques, el seu estat de conservació i establir-ne posteriorment la seva
titularitat per, entre altres coses, poder definir polítiques i plans de manteniment i
millora dels mateixos i incorporar els camins de titularitat pública a l’inventari de béns
públics municipals.
L’àmbit del catàleg són tots els camins aptes per al trànsit rodat del terme, en sòl no
urbanitzable, que constitueixen la xarxa de camins rurals definida en el POUM del
municipi.
Només s’han inclòs en el catàleg els camins que, per la seva amplada i característiques,
permeten l’accés rodat. En el cas dels camins públics, també s’hi han inclòs trams que,
actualment, per falta d’actuacions de conservació, no permeten l’accés de vehicles
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motoritzats, però que tenen amplada suficient com per a ser transitables si s’hi
realitzen actuacions de desbrossada i manteniment.

L’AJUNTAMENT INFORMA

S’han exclòs d’aquest catàleg:
Les carreteres de titularitat de la Generalitat (GI-524) i de la Diputació de
Girona (GIV-5243).
Els camins de bast o ferradura.
Els senders i corriols.
Pel que fa als camins de titularitat privada, només s’han incorporat al catàleg els
camins principals d’accés a masies i cases rurals, sense tenir en compte els altres
camins interiors de les finques, com poden ser els camins de desembosc, els camins
agrícoles o els camins a fonts, pous o altres instal·lacions pròpies de les explotacions
agrícoles i ramaderes.
El Catàleg estarà amb exposició pública, per tal que es puguin formular al·legacions,
reclamacions o suggeriments, per un termini de dos mesos.

INCORPORACIÓ A L’AGRUPACIÓ DE SECRETARIES DE JUTJATS DE PAU DE
LA VALL D’EN BAS
L’Ajuntament, després de valorar-ho i consensuar-ho amb el personal administratiu i la
Jutgessa de Pau del municipi, ha sol·licitat al Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya la incorporació de la secretaria del Jutjat de Pau de Mieres a l’Agrupació
de secretaries de Jutjat de Pau núm. 28 amb seu a la Vall d’en Bas, en la qual
s’inclouen, actualment, les secretaries dels Jutjats de Pau dels municipis de la Vall d’en
Bas; les Planes d’Hostoles; Les Preses; Riudaura; Sant Aniol de Finestres; Sant Feliu de
Pallerols i Santa Pau.
El fet d’incorporar-nos a l’Agrupació no implica renunciar al Jutjat de Pau local, és a dir,
la Jutgessa de Pau del municipi seguirà exercint les seves funcions, però amb el suport i
l’assistència d’aquesta secretaria que compta amb personal tècnic i especialitzat.

MOCIONS
Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de
la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol. (ple abril)
Moció dels governs locals de Catalunya en suport a Proactiva Open Arms. (ple abril)
Moció en suport al professorat IES Palau Sant Andreu de la Barca. (ple maig)
Moció en suport als Comitès en Defensa de la República (CDR) i la resistència civil
activa i no violenta. (ple maig)
Moció de denúncia al caràcter patriarcal i de classe de la justícia espanyola i per la
creació d’un ordenament jurídic propi en el marc republicà amb perspectiva
feminista. (ple maig)
Moció en defensa de la llibertat d’expressió i artística i per la llibertat de Pablo
Hasél i Valtònyc. (ple maig)
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Moció en rebuig a la violència i la impunitat policial. (ple maig)
Adhesió al manifest de condemna per la mort de 59 palestins a Gaza. (ple maig)

L’AJUNTAMENT INFORMA

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE LES PLACES DE NETEJADORS/ES
MUNICIPALS
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió que es va dur a terme el dia 7 de novembre de
2017, va aprovar les bases reguladores de la selecció per a cobrir, en règim de
contractació laboral i mitjançant concurs de mèrits, els dos llocs de treball de
netejadors/es de dependències municipals d’aquesta Corporació.
Les proves de selecció, amb un total de tres aspirants, es van realitzar el dia 9 d’abril
de 2018 i el tribunal qualificador, per unanimitat dels seus membres, ha fet la proposta
de contractació següent:
Sra. Júlia Corominas Begudan: Netejadora de l’escola CEIP Finestres: 16 hores
setmanals.
Sra. M. Carmen Gómez Miguel: Netejadora de diferents dependències
municipals (ajuntament, consultori i centre cívic): 25 hores setmanals.
Així doncs, a partir del dia 2 de maig, s’han incorporat com a treballadores municipals
després d’haver realitzat les proves mèdiques i la signatura del contracte.

US INFORMEM
AJUDES AL LLOGUER (TERMINI: 29 DE JUNY)
Està obert el termini per a sol·licitar ajudes al lloguer. Cal fer les gestions a l’Oficina
Local d’Habitatge d’Olot i el termini per a presentar les sol·licituds s’acaba el proper 29
de juny.
L'import de la subvenció serà del 40 per cent de l'import del lloguer anual de
l'habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per
habitatge.
Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a més de complir els
requisits següents, siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que
constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya:
a) Tenir la residència legal a Catalunya.
b) Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el
lloguer i que no superin els límits establerts a la base 5, excepte en els supòsits de
víctimes de terrorisme.
c) Ser titular, en qualitat d'arrendatària, del contracte de lloguer de l'habitatge
objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i
estar-hi empadronada. El contracte de lloguer ha d'estar formalitzat d'acord amb
la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.
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d) No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior als imports establerts a les
convocatòries corresponents.
e) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
f) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de
presentar la sol·licitud.
g) Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut
domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la
finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la
sol·licitud.
h) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de
subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels
ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla
estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
i) Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les
obligacions amb la Seguretat Social.
(http://www.butlletilocaldesubvencions.com/getHTML.cgi?Op=1&Id=Mjc0MzM&CodC=ODIwNA)

PREMIS BALDIRI REIXAC
L’Escola Finestres ens informa que ha guanyat dos premis Baldiri Reixac per a la
realització de dos projectes l’arbrat de Mieres (el treball que han realitzat els alumnes
de CM i CS ha estat el d'identificar, estudiar, i codificar els arbres del nostre poble) i la
dama de la Garrotxa (un treball d’investigació amb l’objectiu de descobrir exactament
quan es va construir la nostra escola i recollir vivències de persones que han format
part de la comunitat educativa de l’escola de Mieres).
Per a celebrar-ho es farà una petita festa el dia 20 de juny. A les 12.00h es tornarà a
passar el documental guanyador del premi, no us el perdeu!

PETANCA
Recordem a tots els veïns i veïnes de Mieres que disposem d’un camp de petanca i de
material disponible per a jugar a la zona del Pujolet. El material està guardat dins una
caixeta al mateix camp i es pot obrir utilitzant aquest codi: 222.

HOMENATGE A CAN MUSQUERA
El diumenge 29 d’abril, vam fer un acte d’homenatge a en Sandy i la Francesca, per
agrair el seu gest de generositat cap al poble de Mieres. L’església de Romeria va
acollir tot l’esdeveniment: entrega de la clau del Poble, un concert de la Coral Si,Si,Si i
un pica-pica per a tots els assistents. Va ser una tarda molt emotiva, sobretot quan la
Francesca ens va llegir un escrit on no es va deixar a cap de les persones que durant
aquests anys han compartit amb ells molts moments viscuts a Mieres. Moltíssimes
gràcies Sandy i Francesca.
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ATENCIÓ

L’AJUNTAMENT INFORMA

EXCREMENTS DE GOS A LA ZONA DEL PAVELLÓ
S’ha detectat que a la zona de la gespa del pavelló s’hi poden trobar molts excrements
de gossos. És una zona molt utilitzada, especialment per nens, i no és agradable
trobar-hi aquestes sorpreses. Recordem als propietaris de gossos que són els
responsables de recollir els excrements dels seus animals. Entenem que entre tots
podem aconseguir tenir un poble més net sense haver d’arribar a sancions.
D’altra banda, recordar que és necessari que els gossos del poble estiguin censats.
Passeu per l’Ajuntament a registrar-los. Censar els gossos i posar-los xip facilita la seva
identificació en el cas que es perdin i és una recomanació de l’Associació Protectora
d’Animals de la Garrotxa.

EXPLOTACIONS AVÍCOLES PER AUTOCONSUM
La tinença d’un nombre de reduït d’aus de corral per part de particulars per
l’autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l’ordenació
de les explotacions ramaderes. Cal complir uns requisits mínims que garanteixin la
sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes.
Per tot això, aquestes explotacions han d’estar inscrites al Registre d’Explotacions
Ramaderes de Catalunya. Prèviament a la inscripció al registre d’explotacions
ramaderes, cal disposar del permís municipal corresponent.
Per tal de reduir el risc d’introducció i propagació de malalties cal seguir unes:
Mesures de bioseguretat:
Protegir les aus d’autoconsum del contacte amb les aus salvatges
Impedir l’accés de les aus salvatges a l’aigua i al menjar de les aus d’autoconsum
No subministrar aigua procedent de rius, basses o altres fonts exteriors
Mesures d’higiene:
Cal netejar i desinfectar periòdicament les instal·lacions on s’allotgen les aus, els
abeuradors i les menjadores
Fer una correcta gestió de la gallinassa i de les baixes de les aus.
Les aus i els ous produïts en les explotacions d’autoconsum només es poden
destinar al consum en l’àmbit familiar.
Cal comprar els pollets en establiments autoritzats i amb codi de Registre
d’Explotacions Ramaderes.

CAMPANYA MOSQUIT TIGRE
Per tercer any consecutiu s'han iniciat les actuacions per minimitzar la presència de
mosquit tigre al municipi.
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L’any passat, i gràcies a la Diputació de Girona, es va realitzar un estudi a tot el nucli
del poble per detectar els diferents punts i definir actuacions per reduir l’impacte. De
moment la temporada comença amb una presència significativa de mosquit tigre, ja
que la meteorologia de les darreres setmanes ha beneficiat el seu desenvolupament.
Per aquest motiu, s'estan tractant embornals i aigües estancades de caràcter públic
(per exemple, a la riera) amb un producte biològic antilarves. També es repartirà tela
mosquitera a aquells que la sol·licitin a l'Ajuntament per tal de tapar dipòsits d'aigua i
evitar la reproducció del mosquit.
Us recordem que el mosquit tigre és una espècie invasora que es troba en expansió. És
de mida petita, de color negre i amb ratlles blanques. Les femelles dipositen els ous en
sec i a la paret interna de petits recipients que poden contenir aigua (menys de 200
litres). Les larves són aquàtiques. El mosquit tigre té un radi d'acció curt. Si evitem que
a casa nostra trobi llocs per criar, nosaltres serem els primers beneficiats.

CAMPANYA NETEJA DE SOLARS
Enguany demanem als propietaris dels solars que hi ha al poble que facin una neteja
d’estiu dels seus respectius solars. Durant aquest període, generalment i degut els
reiterats episodis de pluja dels darrers mesos, l’herba ha crescut molt i, tant per
seguretat com per respecte als veïns i veïnes, es demana que es mantinguin nets.
Novament agraïm la col·laboració a la gent que ho ha fet i recordem que és cosa de
tots mantenir el poble en bon estat.

HORARIS DE DINAMITZACIÓ PER L’ESTIU
Aquest estiu seguim amb les activitats comunitàries al poble durant el mes de juliol (a
l’agost es faran vacances). Els horaris d’activitats al Centre Cívic són els següents:
Dilluns matí (10:30 - 12:30 h)
Dimecres tarda (16:00 - 18:30 h)
A partir del mes de setembre començarem el curs amb nous horaris i formats
d’activitats. Ja us informarem més endavant!
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AGENDA D’ACTIVITATS
FESTA DE FINAL DE CURS DE L’ESCOLA DE MIERES

L’AJUNTAMENT INFORMA

Aquest any l’escola va celebrar el seu final de curs el divendres 15 de juny al pavelló,
amb l’espectacle infantil. Va ser tot un èxit. Bones vacances!!!

LICEU A LA FRESCA
Dissabte 16 de juny a les 10 del vespre es va realizar de nou l’activitat del Liceu a La
Fresca a la plaça de Sant Pere. Aquest any amb la retransmissió de l’òpera “Manon
Lescaut” G. Puccini.

REVETLLA DE SANT JOAN
El dissabte 23 de juny tindrà lloc la Revetlla de Sant Joan, diada nacional dels Països
Catalans, que organitza l’Ajuntament conjuntament amb la Comissió de Festes i els
Amics de la Serra de Finestres. Com aquests darrers anys se celebrarà a l’aparcament
municipal.
A les vuit del vespre, tothom qui ho vulgui, podrà acompanyar-nos amb bicicleta des
del Torn fins a Mieres per portar la flama del Canigó. A dos quarts de nou, a Mieres, hi
haurà la rebuda de la flama.
La festa començarà a les 21 h amb un sopar comunitari. Hi haurà taules i cadires per a
tothom que hi vulgui assistir. Caldrà que cada persona es dugui el sopar així com el
plat, got i coberts. Hi haurà coca, moscatell i refrescos per a tothom. Cap a 2/4 d’11
s’encendrà la foguera amb la Flama del Canigó.
I, a continuació, gaudirem de música per ballar.
S’habilitarà una zona per tirar petards.
No es podrà aparcar a partir de les 18.00 h del dia 23 de juny.
En cas de pluja, el sopar quedarà anul·lat.

SOPAR MULTICULTURAL PER A COMPARTIR AMB ACTIVISTES SOCIALS
D’ARREU DEL MÓN
Durant la darrera setmana de juny (del 24 al 28 de juny), tindrà lloc a Mieres una
experiència de convivència anomenada "La convergència de la xarxa" que reunirà més
de 40 activistes socials, digitals i membres de xarxes i cooperatives d’arreu del món
(Catalunya, Nova Zelanda, Dinamarca, EUA, Espanya...), per a compartir experiències i
debatre sobre el futur de les xarxes, les comunitats i les oportunitats les noves forma
vida i treball.
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El dia 27 de juny a partir de les 19 h de la tarda a Mas Monell, l’entitat de reactivació
rural Pandorahub, juntament amb entitats socials col·laboradores, ens conviden a
compartir i sopar plegats en la seva darrera nit d’experiència de convivència al poble.
La sortida es farà des del pàrquing de Mieres a les 18:30 h.
La proposta per a les persones que s’uneixin és que cadascú porti un obsequi (tangible
o intangible) que vulgui compartir i intercanviar amb una persona o tot el grup abans
del sopar, i que tingui un significat i un valor singular: quelcom especial del país
d’origen, una història, unes postres, una cançó... Després de la festa d'intercanvi de
regals, us convidem a unir-vos al nostre sopar i festa d’acomiadament de l’experiència.
Tenim un espai limitat, així que agrairíem confirmació prèvia enviant nom, e-mail,
telèfon i breu descripció de l’obsequi a compartir a startups@pandorahub.co.
Alguns exemples de persones que participaran en aquesta trobada a Mieres:
Adrià Garcia i Mateu: des de Barcelona. Fundador de Holon
http://www.holon.cat/ i col·laborador en el projecte de co-vivenda LaBorda a BCN.
Joshua Vial des de Nova Zelanda. Fundador d'Enspiral de la incubadora de
projectes digitals d’impacte social i de l’Academia l'Enspiral Dev que uneix
educació amb tecnologia digital, blogger i expert en criptogestió.
Francesca Pick: d'Alemanya i França. Connectora i organitzadora principal del
Festival Ouishare París i co-fundadora de http://greater.finance/. Especialista en
com organitzem, col·laborem, governem i compartim.

COOLART 7 JULIOL
Dissabte 7 de juny "la Casica de l'Obrador" organitza novament una jornada artística,
entorn de la pintura i a la psicologia. Durant la jornada es farà una subhasta de les
peces exposades i la recaptació es destinarà a la Fundació Josep Carreras.

FESTES D’ESTIU 2018
Dissabte 14 de juliol, a la Plaça Major: Sopar i cinema a la fresca.
Divendres 27 de juliol, a la zona del pavelló: Dia de la Infància. A partir de les
17:00 h. Amb espai de creació i construcció, rocòdrom, berenar i espectacle!
Dissabte 4 d’agost, a la zona del pavelló: Sopar i concert a la fresca.
Del 24 al 27 d’agost: Festa major de Mieres. Més informació al programa que
rebreu a casa.
Dissabte 8 de setembre, a la Placica: Sopar de Final d’estiu.

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA 2018
Ja fa dies que es va obrir el període per enviar les vostres fotografies i poder participar
en l’exposició que es fa durant la Festa Major de Mieres. El termini per enviar les
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fotografies és el 30 de juny. El dia de la inauguració es farà un sorteig entre els
participants. Més informació a la pàgina web www.mieres.cat

L’AJUNTAMENT INFORMA

CONCURS DE PLAYBACK
Recordeu que ja us podeu inscriure al concurs de Playback d’aquesta Festa Major.
Podeu escriure un correu a naimrams@yahoo.es o contactar directament amb la Naïm
(607711470) o la Núria (650431454).

CONCURS DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR
Aquest any tornem a obrir el disseny del cartell de la Festa Major per tal que tothom
que vulgui pugui presentar propostes. Les propostes s’han de fer arribar en format
digital, amb una resolució mínima de 300ppp a mida A2. En el cartell hi ha de constar,
com a mínim: Festa Major de Mieres. 24, 25, 26 i 27 d’agost de 2018. Les propostes
s’han de fer arribar a amieres@mieres.cat abans del 30 de juny. Cal adjuntar les dades
del concursant (nom i cognoms, adreça i telèfon).

FESTA MAJOR DE MIERES I SOPAR A LA PLACICA
Del 24 al 27 d’agost tindrà lloc la Festa Major de Mieres. Tindreu totes les activitats en
el programa especial de la Festa que us arribarà a casa.
El dissabte 8 de setembre es realitzarà el sopar de cloenda d’estiu a la Placica.

CASAL D’ESTIU DE L’ESCOLA FINESTRES DE MIERES
Fa uns mesos es va deixar veure per Mieres una família nòmada que viu en un
carruatge estirat per cavalls. Us en recordeu? Aquesta família viatja pel món
compartint les seves experiències amb tothom qui es troben pel seu camí. Un cop aquí
es van assabentar que els nens i nenes d'aquestes contrades, al casal de l'any passat,
us vau apropar a la cultura dels indígenes nord-americans i vau aprendre la seva
manera de viure i entendre la vida. Així que van pensar que estàveu preparats/des per
saber més coses sobre la vida nòmada i dels seus misteris… Veniu a endinsar-vos en
aquesta nova aventura!
Entre els dies 2 i 27 de juliol hi ha casal d'estiu a Mieres. Podran venir tots/es
aquells/es nens/es entre 3 i 12 anys (que han estat escolaritzats aquest curs). L'horari
serà de 9.30 h a 13.30 h del matí, de dilluns a divendres, al poliesportiu de Mieres.
Per a més informació: envieu un correu electrònic a casalmieres@gmail.com o truqueu
al 629658195 o al 622738571. Organitza: Comissió del Casal de l’AMIPA de l’Escola
Finestres.
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ESTIU JOVE

L’AJUNTAMENT INFORMA

Aquest estiu, i un cop convocats els joves a participar en un debat sobre què tenien
ganes de fer aquest mes de juliol a Mieres, estem elaborant una proposta per
organitzar diferents activitats. Tan bon punt estigui acabada us la farem arribar!!! La
franja d’edats anirà entre els 12 (que hagin cursat 1r. ESO) i els 17 anys.

TALLERS DE CUINA
Activitat sorgida dels pressupostos participatius

Ja s’ha realitzat el 1r Taller de cuina d'arròs, una de les propostes dels pressupostos
participatius 2018, i ha estat tot un èxit.
Els propers tallers (cuina vegetariana, postres i aperitius) estan previstos per les dates
següents (dissabtes de 17 a 19 h) a Cal Carreter:
22 de setembre
24 de novembre
19 de gener
Durant el mes abans de realitzar el taller s’obriran inscripcions a l’Ajuntament.
Recordeu que les inscripcions són gratuïtes i les places són limitades!

IOGA PER LA GENT GRAN
Activitat sorgida dels pressupostos participatius

A partir de juny cada dilluns de 10 a 11 h, a l’Ambulatori Municipal, es faran exercicis i
estiraments dirigits a persones grans o amb problemes de mobilitat reduïda. Es tracta
d’una activitat gratuïta i les inscripcions es poden fer a l’Ajuntament durant tot l’any.

CURS DE FUSTERIA I BRICOLATGE
Activitat sorgida dels pressupostos participatius

A partir del setembre i fins Nadal es realitzarà el taller de fusteria. Totes les persones
interessades a participar-hi s’han d’inscriure a l’Ajuntament durant el mes de juny.
En principi, el curs es realitzarà els dijous a la tarda i un dissabte al matí al mes, tot i
que l’horari encara està per definir en funció de les preferències de la gent. En total
serien 14 sessions setmanals de dues hores, més 4 sessions de dues hores els caps de
setmana.
Pel que fa a l'edat de les participants, s’ha decidit obrir-ho a persones adultes, joves, i
mainada a partir de 4t curs de primària (les que facin 4t el curs vinent, quan
comencem).
Si teniu ganes de participar del taller, apunteu-vos a l’Ajuntament!

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat

12

