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GOVERNANÇA

CONVOCATÒRIA PLAÇA DINAMITZADOR/A SOCIOCULTURAL

APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ POPULAR

Ja en l’aprovació de la Plantilla Orgànica i la relació de llocs de treball de la
Corporació per a l’any 2016 (el 29 de desembre de 2015), es preveia la provisió
amb caràcter temporal d’un lloc de treball de dinamitzador/a sociocultural a
jornada parcial.

La participació popular és una aposta estratègica i estructural de l’Ajuntament de
Mieres i ha de vertebrar les seves actuacions i és per això que volem fer un pas
decidit cap a una democràcia participativa. Entenem que la implicació dels
mierencs i mierenques en la política municipal no es pot limitar a l’elecció d’uns
representants a l’Ajuntament cada quatre anys i que ens cal avançar cap a un nou
model en el qual sigui el conjunt del poble els que prenguem les decisions clau en
política municipal.

L’AJUNTAMENT INFORMA

L’AJUNTAMENT INFORMA
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Per desenvolupar aquest model de democràcia amb unes mínimes garanties és
necessari regular-ne els procediments i, per tant, crear una certa
institucionalització dels processos, òrgans i mecanismes de participació ciutadana
mitjançant un reglament anomenat de participació popular.
Aquest reglament, a més, ha de garantir els drets dels ciutadans i ciutadanes a la
participació i ha de potenciar un teixit associatiu ric, plural i participatiu. En aquest
sentit, es consideren ciutadans i ciutadanes de Mieres totes aquelles persones
majors de setze anys que, independentment de la seva nacionalitat, constitueixen
el padró municipal d’habitants, o que malgrat que no en formin part, acreditin una
vinculació amb el poble.
Així doncs, mitjançant el Reglament es proposa crear el Consell de Poble entès
com l’òrgan de coordinació dels processos de participació ciutadana del municipi
de Mieres. El Consell de Poble estarà format per:
a- Totes les persones elegides com a membres del consistori.
b- Un representant de cada una de les entitats de Mieres que estan inscrites al
Registre Municipal d’Associacions.
c- El/la jutge/sa de Pau.
d- Dos representants del poble, que han de presentar candidatura (en el cas que hi
hagi més de dos candidats s’escolliran per sorteig). De renovació obligatòria cada
quatre anys.
e- Els tècnics que en cada cas l’Ajuntament consideri oportuns, els quals tindran
veu però no vot.
El pròxim divendres dia 25 de març a les 19:00 h al Centre Cívic de Mieres es
realitzarà una presentació i explicació del Reglament de Participació Popular així
com un debat entorn d’aquest. L’acte és obert a tothom, us hi esperem!
D’altra banda, podeu consultar el Reglament complet a la pàgina web de
l’Ajuntament (www.mieres.cat) i fer-nos arribar les esmenes que considereu
oportunes, ja que es troba en període d’exposició pública.

Segons el Reial Decret Legislatiu 20/2011, de 30 de desembre i l’article 20 de la
Llei 48/2015, de 29 de novembre, de Pressuposts Generals de l’Estat pel 2016, es
permet la incorporació de personal temporal per cobrir els serveis essencials i les
necessitats en sectors, funcions i categories professionals que es considerin
prioritaris. I, per l’Ajuntament de Mieres, aquesta contractació es considera
prioritària, ja que es tracta de garantir el projecte de dinamització del municipi de
Mieres, un element bàsic per l’actual equip de govern municipal.
Considerem essencial millorar les relacions entre els diferents col·lectius i
habitants del municipi (col·lectiu de joves, de gent gran i dinamitzar serveis i espais
municipals com la biblioteca, promoure la participació ciutadana i la realització
d’activitats en l’àmbit de la cultura, el lleure, l’esport i la salut).
Així doncs, les tasques que ha d’assumir el dinamitzador/a sociocultural
s’emmarquen dins el projecte de dinamització del municipi que inicialment tindrà
una durada d’aproximadament un any i mig i es prestarà a jornada parcial de 15
hores setmanals.
Les característiques generals de la plaça són les següents:
Denominació:
dinamitzador/a sociocultural
Règim jurídic:
laboral temporal per obra i servei determinat.
Categoria:
assimilat al subgrup C-2. Nivell 15
Titulació exigida: graduat escolar o equivalent
Tasques:
execució del projecte de dinamització- fase iniciació
Jornada:
15 h/setmana.
Durada prevista:
maig de 2016 a desembre de 2017
Sistema de selecció: concurs
Podeu consultar la convocatòria i les bases a la pàgina web de l’Ajuntament
(www.mieres.cat). Qui estigui interessat/ada que truqui o passi per l’Ajuntament
per saber-ne més detalls. Hi ha de temps fins al 22 d’abril per presentar les
sol·licituds.
Punt del ple ordinari del dia 4 de març, aprovat per unanimitat.

Punt del ple ordinari del dia 4 de març, aprovat per majoria absoluta.

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

1

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

2

Març 2016 | Número 7

Març 2016 | Número 7

El projecte i plànol es van aprovar en el ple del passat 4 de març i s’obre un
període de 30 dies per tal que els interessats puguin consultar i, si és el cas,
presentar al·legacions.

CONVOCATÒRIA PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Per tal d’explicar millor en què consisteix aquest projecte es farà, els pròxims
mesos, una sessió informativa que avisarem amb temps per tal que totes les
persones interessades puguin ser-hi.

L’AJUNTAMENT INFORMA

L’AJUNTAMENT INFORMA

L’Anna Puigvert, auxiliar administrativa de l’Ajuntament, ha informat que el
pròxim mes d’abril haurà de restar de baixa laboral uns dos mesos.
Com que aquest lloc de treball no pot quedar descobert, ja que la seva absència
obligaria a tenir tancat l’Ajuntament, resulta necessari substituir temporalment
aquest lloc de treball mitjançant un contracte interí.
En aquest sentit resultava urgent aprovar les bases i la convocatòria d’un
procediment de concurs que permetés seleccionar a un auxiliar administratiu
assimilat al subgrup C2, per tal que ocupi el lloc de treball de l’Anna durant la seva
absència per baixa laboral.
Les característiques generals de la plaça són les següents:
Denominació:
auxiliar administratiu/va.
Règim jurídic:
laboral temporal interí (substitució baixa laboral per ILT)
Categoria:
assimilat al subgrup C-1. Nivell 15.
Titulació exigida: graduat escolar o equivalent
Tasques:
les pròpies d’auxiliar administratiu i registre d’entrada.
Jornada:
20 h/setmana.
Durada prevista:
dos mesos (del dia 11 d’abril al 10 de juny de 2016)
Sistema de selecció: concurs
Podeu consultar la convocatòria i les bases a la pàgina web de l’Ajuntament
(www.mieres.cat). Qui estigui interessat/ada que truqui o passi per l’Ajuntament
per saber-ne més detalls. Hi ha de temps fins al 24 de març per presentar les
sol·licituds.
Punt del ple ordinari del dia 4 de març, aprovat per unanimitat.

APROVACIÓ DEL PLÀNOL DE FRANGES DE SEGURETAT PER INCENDIS
Els serveis del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, a petició
de la Diputació de Girona, han redactat el projecte i plànol de delimitació que
estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, del 27 de
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
Aquesta llei estableix, entre altres, que les parcel·les urbanes, edificacions i
instal·lacions aïllades beneficiades per les franges de protecció són les que figuren
dins dels sectors grafiats com a polígons obligats a protegir al plànol de delimitació
i que llurs propietaris han de fer-se càrrec de les despeses derivades de l’obertura i
manteniment de les franges de protecció de què es beneficien.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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Punt del ple ordinari del dia 4 de març, aprovat per unanimitat.

DECLARACIÓ UNIVERSAL SOBRE ELS ARXIUS
L’Ajuntament de Mieres ha adoptat institucionalment la Declaració Universal
sobre els Arxius elaborada i aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i
reconeguda com a pròpia per la UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a
l’Educació la Ciència i la Cultura).
La Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada a Oslo l’any 2010 amb la
finalitat de reconèixer el paper clau dels arxius, tant en la transparència
administrativa, com en la rendició de comptes democràtica, així com en la
preservació de la memòria social col·lectiva i la investigació històrica. L’any
següent la UNESCO adoptava aquesta declaració i encoratjava als Estats membres
a tenir en compte els seus principis i a aplicar-ne les estratègies i els programes.
Punt del ple ordinari del dia 4 de març, aprovat per unanimitat.

NOU ESPAI DEIXALLERIA/VOLUMINOSOS
Com ja deveu haver vist, hem acabat les obres de remodelació de l’espai dels
contenidors. S’ha ampliat la zona dels contenidors de residus domèstics on a partir
d’ara aniran també el contenidor BLAU (paper) i el contenidor GROC (plàstic i
llaunes). A l’altra zona es quedarà el contenidor VERD (vidre) i un espai per tal de
deixar-hi els voluminosos que, recordem, es recullen els dijous cada quinze dies i
que cal dipositar, a ser possible, el dia abans.
Recordar-vos també que el punt de recollida dels voluminosos és únicament a la
zona de l’aparcament municipal. Als altres punts de recollida de residus no
s’haurien de deixar voluminosos.
Amb aquesta millora es pretén deixar aquest espai una mica més endreçat. Ens cal
la col·laboració de tots i totes.
Gràcies!

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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Per tot això us demanem a tots aquells que tingueu interès a participar en la
comissió d’estudi, ens ho comuniqueu per correu electrònic a la següent adreça:
ncasals@mieres.cat. Serà per aquesta via que es trametran les convocatòries de
les trobades.

TALA D’ARBRES I NETEJA DE LES RESTES

No ha estat així i, malgrat que el mes de novembre van començar les actuacions,
no va ser fins al mes de febrer que van realitzar l'última part de la tala, però
encara, a dia d'avui, hi ha fusta per recollir i han quedat restes de la tala que s'han
de retirar.

L’AJUNTAMENT INFORMA

L’AJUNTAMENT INFORMA

El mes d'octubre de 2015 vam adjudicar el servei de tala de pollancres i plantació
d'acers a la zona de la riera Merdançà per un import de 2.024,33€ a l'empresa
Agrico Forest S.L. L'actuació, en un principi, s'havia de realitzar de manera ràpida i
sense cap prejudici pels veïns.

S'ha demanat a l'empresa que retiri la fusta i les restes de tala en la major
brevetat possible i, com a ultimàtum, abans del 17 de març. En cas contrari i,
donat que s'ha demanat en reiterades ocasions i, no hi ha hagut resposta, ens
veurem obligats a contractar el servei de retirada de fusta i restes a una altra
empresa i carregar els costos a l'empresa adjudicatària.
Des de l'Ajuntament hem encarregat un nou informe de valoració final de
l'actuació al SIGMA i demanem disculpes a tots els veïns per les molèsties
causades davant l'incompliment dels terminis i compromisos adquirits per part de
l'empresa.

ASSEMBLEA GENERAL DE L’ADF (Agrupació de Defensa Forestal)
Un cop revisats els estatuts de l’ADF de Mieres, el pròxim dissabte dia 12 de març
a les 7 de la tarda està convocada l’Assemblea General Extraordinària, a la sala de
plens de l’Ajuntament.

COMISSIÓ D’ESTUDI SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL POUM PER A
PERMETRE L’ÚS DE CÀMPING
En el darrer ple celebrat en data 4 de març 2015 es va aprovar per unanimitat
resoldre les al·legacions presentades dins el tràmit d’aprovació inicial de la
modificació puntual del POUM per permetre l’ús de càmpings a Mieres, i deixar
sense efecte la tramitació iniciada l’any 2014.
De resultes de la consulta i la voluntat popular, l’Ajuntament està treballant en la
creació d’una comissió d’estudi que ha de tenir per objecte definir les idees i
voluntats que han de guiar la modificació del POUM per a permetre l’ús de
càmping.
Una vegada redactat, el nou projecte serà aprovat inicialment, i sotmès de nou a
informació pública.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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Us convoquem a la primera reunió d’aquesta comissió que serà el dissabte 16
d’abril a les 19:00 a l’Ajuntament de Mieres. Tots els interessats en formar part de
la comissió rebreu el recordatori de convocatòria uns dies abans.

NOVES PROPOSTES
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
El passat dimarts dia 8 de març es va reivindicar, per primera vegada a Mieres, el
dia de la dona treballadora.
Es va fer una introducció per tal de conèixer l'origen d'aquesta reivindicació.
Seguidament es va fer una explicació de com era el dia a dia de la dona rural i, a
partir d'aquí, es va generar un debat de com vivien les dones a Mieres. També es
va projectar el vídeo "Mujer florero" basat en una guia editada el 1953, on
s'ensenyava a ser una bona esposa i es repartia a totes les dones que feien el
Servei Social a la "Sección Femenina". Es va acabar la jornada amb un berenar
degustant les delícies que les dones havien preparat per a l' ocasió.

CREACIÓ D’UN CENTRE D’ESTUDIS A MIERES
El pròxim dissabte dia 26 de març a les 18:00 h al Centre Cívic de Mieres es
realitzarà una trobada de persones amb la intenció de constituir un Centre
d’Estudis a Mieres.
Els objectius principals d’aquest centre serien:
• Promoure el coneixement, la conservació i la difusió del patrimoni històric,
cultural i natural dins del seu àmbit d’actuació.
• Fomentar la investigació i sensibilització sobre aquest patrimoni.
• Promoure la formació de persones dedicades a aquestes tasques
d’investigació, conservació i difusió d’aquest patrimoni.
• Fomentar la publicació d’estudis i treballs d’investigació i divulgació
relacionats amb els objectius de l’entitat.
• Fomentar la relació social i humana entre els habitants del municipi, els
associats al centre i entitats afins.
• Col·laborar amb altres institucions competents afins als objectius de
l’associació.
Si t’agrada la història local, comparteixes aquests objectius, i tens ganes de
formar-ne part vine el dissabte a informar-te.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA MIERES 2016

US RECORDEM

REVISTA MUNICIPAL

D’aquesta reunió, en van sorgir diferents idees, entre les quals dues van ser claus
per replantejar-nos la nova convocatòria:
1.

Ens sentíem més còmodes amb la idea de la participació enfront de la
competició.

2.

Ens motivava la idea d’engrandir el fons fotogràfic del poble.

L’AJUNTAMENT INFORMA

L’AJUNTAMENT INFORMA

Al setembre ens vam reunir un grup de persones relacionades amb la fotografia (la
regidora de cultura, organitzadors del concurs fotogràfic de Mieres del 2015 i
d’anys anteriors, i altres persones) per valorar el concurs fotogràfic del 2015 i
saber com volíem encarar el del 2016.

Per aquestes dues raons vam acordar transformar el concurs en una exposició
fotogràfica.
La temàtica de l’exposició serà el terme municipal de Mieres: el seu patrimoni
arquitectònic, cultural, paisatgístic i humà (inclou també les festes majors, la fira
de l’intercanvi i altres fires o esdeveniments, qualsevol acte que es faci dins del
terme municipal, el dia a dia, el treball agrícola o ramader, la Processó dels
Dolors…).
L’exposició fotogràfica estarà oberta a tothom, resident a qualsevol lloc, i la
inscripció serà gratuïta. Cada participant podrà presentar un màxim de 3
fotografies, en format digital i en alta resolució. A la web de l’Ajuntament trobareu
les bases de l’exposició on s’exposaran les condicions que han de complir les
fotografies, els drets d’autor, etc.
Les fotografies s'hauran d'enviar al correu electrònic de l’ajuntament, des de l’1
d’abril fins al 30 de juny de 2016.
Es seleccionaran un màxim de 30 fotografies que seran exposades durant la Festa
Major de Mieres. D’aquestes fotografies seleccionades se’n faran 2 còpies (mida
20x30 cm). Una de les còpies s’emmarcarà, s’exposarà i formarà part del fons
fotogràfic del poble i l’altra es regalarà al fotògraf. La idea és que la recopilació de
les fotografies pugui engrandir el fons fotogràfic del Municipi.
Així doncs, us animem a la presentació de fotografies!!!

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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S’ha repartit un exemplar per família de la revista municipal “Roca del Migdia” que
recull les diferents activitats del 2015, així com escrits d’entitats i persones del
poble sobre diverses temàtiques.
Si teniu ganes de participar en la redacció del pròxim exemplar i col·laborar amb
l’edició, envieu un mail a la comissió redactora de la revista municipal:
revistamieres@gmail.com
Si alguna persona vol un altre exemplar de la revista, pot passar a recollir-lo a
l’Ajuntament. Recordar-vos que podeu consultar-la també a través de la pàgina
web de l’Ajuntament (www.mieres.cat).

CLUB DE LECTURA
Som un grup de gent que ens trobem periòdicament per tal de comentar i
compartir opinions sobre la lectura d'un llibre.
En aquest moment estem llegint "El Cant del Cucut" d'en Robert Galbraith,
pseudònim que utilitza la J.K.Rowling, autora dels llibres de Harry Potter.
Si esteu interessats a afegir-vos al grup, us podeu adreçar a l'Anna Torras a la
següent adreça electrònica: tdannam@gmail.com

IV MOSTRA LITERÀRIA DE MIERES - DIADA DE SANT JORDI
Aquest any el Club de Lectura de Mieres torna a organitzar aquest recull literari
que s’organitza per quart any consecutiu. 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 deixar
a la bústia de l’escola de Mieres o bé en el Centre Cívic en horari de biblioteca,
abans del dia 13 d’abril. També els podeu enviar per correu electrònic a l'adreça
següent: tdannam@gmail.com

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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AGENDA D’ACTIVITATS

PUNT D’INFORMACIÓ LABORAL

TRADICIONS DE SETMANA SANTA

El dijous 24 de març, a les 6 de la tarda al centre cívic, tindrà lloc “El taller
d'autodefensa en el lloc de treball”. És una sessió formativa, a càrrec de l’advocat
laboralista Àlex Tisminetzky, que pretén donar eines i recursos per poder defensar
els nostres drets com a treballador i treballadores.

L’AJUNTAMENT INFORMA

L’AJUNTAMENT INFORMA

"Quina és la tradició que més t'agrada de la Setmana Santa?"
Vine a explicar-ho el dimecres 16 a les 5 de la tarda al Centre Cívic. Hi haurà
Bunyols i vi dolç per tothom.

PROCESSÓ DELS DOLORS: divendres 18 de març a les 9 del vespre
“Ja ha passat un any i ja tornem a tenir la Setmana Santa aquí, i amb ella la
celebració de la Processó en honor de la Verge dels Dolors que celebrarem el
pròxim dia 18 de març. Esperem la vostra participació, tant com acompanyants de
la mateixa com participant-hi activament, només així podrem mantenir aquesta
Processó com s’ha mantingut fins al dia d’avui com una de les més antigues de
Catalunya.
Pel que fa a la nostra Associació, durant aquest any passat, a més de participar en
la Processó de la Verge dels Dolors de Mieres, vam participar en el Via Crucis
Vivent de Castelló d’Empúries el Divendres Sant, i aquest any tornarem a
participar-hi per desena vegada, i vam participar en els actes del 75è aniversari
dels Manaies de Girona en la desfilada de totes les formacions de forma conjunta
pels carrers de la ciutat que va ser molt vistosa. Agraïm a tota la gent que ens va
acompanyar en aquests diferents actes.
Només em resta recordar-vos que la Processó dels Dolors comença a les 9 del
vespre des de l’església de Sant Pere, on es realitza una representació d’un
fragment de la Passió. Tot seguit es fa la processó pels carrers del poble fins a la
Plaça Major on es canta una salve i es torna a la Parròquia de Sant Pere on finalitza.
Després lliurem un obsequi commemoratiu a un personatge del poble en
reconeixement a la seva participació i serveis a la Processó dels Dolors durant
diferents anys de la seva vida.”
MANÍPUL DE MANAIES I BOTXINS DE MIERES

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.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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MERCAT EXTRAORDINARI DE SETMANA SANTA
El pròxim 26 de març se celebrarà el mercat extraordinari de Setmana Santa a
Mieres. Per amenitzar el matí hi haurà una xocolatada popular, gentilesa dels
paradistes del mercat. Esperem que us animeu a venir!!

CINEFÒRUM
El pròxim diumenge dia 27 de març a les 18 hores, al Centre Cívic, passarem la
pel·lícula d’animació “Del Revés”.
Sinopsis: Riley és una noia que gaudeix o pateix tota classe de sentiments. Encara
que la seva vida ha estat marcada per l’Alegria, també es veu afectada per altres
tipus d’emocions. El que Riley no entén molt bé és per quin motiu ha d’existir la
Tristesa en la seva vida. Una sèrie d’esdeveniments fan que Alegria i Tristesa es
barregin en una perillosa aventura que donarà un tomb al món de la Riley.

PLANETA MÒBIL “EL CEL DE LES ESTACIONS”
L’escola de Mieres ha organitzat una activitat per a tots els seus alumnes, El
Planeta Mòbil “El cel de les estacions”. Per dur-la a terme, necessiten una cúpula
que estarà instal·lada durant tota la setmana al pavelló. Com que ells només la
faran servir un parell de dies, ens ofereixen l’oportunitat de poder-la utilitzar la
resta de dies.
Pensem que pot ser molt interessant i per això, ens hem organitzat per tal de què
puguem gaudir d’aquesta cúpula inflable a on es projectaran les constel·lacions i
coneixerem les fantàstiques llegendes que amaguen. Veurem quatre projeccions
diferents, una per a cada estació de l’any, però totes tenen com a punt de partida
l’estrella polar.
Podrem disposar del planeta mòbil els dies:
Dimarts 5 d’abril a les 11 el matí.
Divendres 8 d’abril a les 12:30 del migdia.
I dissabte 9 i diumenge 10 d'abril (horaris a concretar).

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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ANEM A NETEJAR EL FREIXE

Biblioteca

El dissabte 16 d’abril està prevista una jornada de voluntariat per pujar al Freixe i
netejar la zona, de cara a deixar-ho ben net per l’Aplec, que tindrà lloc el
diumenge 24 d’abril. Ens trobarem a la plaça Major a les 9 del matí. L’Ajuntament
oferirà un esmorzar als voluntaris.

Els dies de biblioteca són dimarts i dijous, de cinc a set de la tarda, dimarts està
més enfocat a la mainada, ja que es fa l’hora del conte, però els dijous és un bon
moment per anar a llegir o fer servir els ordinadors, ja que s'està molt tranquil.
També s'hi pot anar a fer una partida d'escacs…

L’AJUNTAMENT INFORMA

L’AJUNTAMENT INFORMA
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APLEC DEL FREIXE
Com cada any els Amics de la Serra de Finestres organitzen la pujada a peu a
l’ermita del Freixe el dia de l’aplec, el 24 d’abril. Ens trobarem a les 9:30 h a la
plaça Major. I també com els darrers anys es realitzarà el vermut popular i la
posterior arrossada.
Es podran comprar els tiquets per l’arrossada fins al dijous dia 21 d’abril a
l’Ajuntament, a la Fleca Can Casals i a la botiga de queviures El Torrent
Alimentació. Us demanem que respecteu la data de termini.

LLISTAT D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ
Si voleu estar informats de les activitats que es van fent setmanalment, podreu
trobar els cartells als plafons informatius (cartelleres), a la fleca, a Can Met i a Can
Torrent.

Classes d’informàtica
Els dimecres, al centre cívic, es fa el taller d’informàtica amb la intenció de perdreli la por a l’ordinador i aprendre, passant una bona estona. La Montse, la
dinamitzadora, ha organitzat les classes en dos grups per tal de poder adaptar-les
al nivell dels alumnes: el primer, de 3 a 4 de la tarda, per als que tot just comencen
a familiaritzar-se amb l’ordinador i necessiten una atenció personalitzada; el segon,
de 4 a 5 de la tarda, per als que ja en saben una mica.
Seria interessant que tothom que pugui, porti el seu portàtil, però els que no en
tinguin podran utilitzar els del centre cívic.
També és important, portar un llapis de memòria USB (pendrive).
El taller és gratuït, està obert a tothom, i t’hi pots incorporar en qualsevol moment,
només cal que vagis al centre cívic dins d’aquest horari.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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L’hora del conte
L'hora del conte continua amb èxit gràcies als artistes que passen pel centre cívic,
tots els dimarts a 2/4 de sis de la tarda. És una activitat oberta a tothom, on totes
les idees tenen cabuda.
Tarda de jocs
Els dimecres a les cinc, al centre cívic, ens trobem per fer jocs amb els més grans i
un cop al mes organitzem un taller. Hem après a fer magdalenes i punt de creu!!!
Passejades per Mieres
Tots els dimarts i dijous, a 2/4 de quatre, sortim a caminar per Mieres amb els més
grans del poble. Esperem ser més ara que s'acosta la primavera!
Parc de Salut
Estem a l’espera d’iniciar les activitats al Parc de Salut que organitza Dipsalut. Us
mantindrem informats.
Proposta taller: “Com elaborar el teu currículum”
El dimarts 12 d’abril, a les 10 del matí, al centre cívic, es realitzarà un taller per
aprendre a elaborar un bon currículum. Els interessats poseu-vos en contacte amb
la Montse, al correu mnburgales@gmail.com, abans del 30 de març.
Del divendres 18 al dilluns 28 de març, ambdós inclosos, no hi haurà les activitats
programades per la dinamitzadora perquè està de vacances.

Si voleu rebre les activitats de l’Ajuntament via correu electrònic, podeu enviarnos un correu a l’adreça amieres@mieres.cat i us afegirem al grup de
notificacions.
Si voleu rebre aquest butlletí únicament en format digital, envieu-nos un correu
a l’adreça amieres@mieres.cat.

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