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CERDANYA/ALT URGELL SOCIETAT
MIQUEL SPA

Joves cerdans volen
conscienciar els
adults sobre la
recollida selectiva

Un pla mediambiental guanya el concurs del

Consell sobre els Pressupostos Participatius
MIQUEL SPA PUIGCERDÀ

La segona edició del concurs
Pressupostos Participatius del
Consell Comarcal de la Cerdanya
destinat als joves ja té guanyadors.
Un dels dos projectes que s’emportaran els 2.000 euros que atorga l’òrgan comarcal té com a ﬁnalitat conscienciar la població de la
necessitat que la Cerdanya faci un
pas endavant vers la cura pel medi
ambient i s’adopti conceptes com
ara el reciclatge, la recollida selectiva i la sostenibilitat a ﬁ i efecte
que deixi de ser a la cua del país
en aquest àmbit.
El Grup de joves cerdans pel clima, el qual forma part del grup de
teatre jove de Bellver, ha presentat
un projecte consistent en la programació d’activitats de sensibilització vers el medi ambient. A
falta que els joves i l’àrea de Joven-

tut del Consell concretin el desenvolupament del programa, les activitats s’obriran a tota la comarca
amb l’objectiu que la Cerdanya
deixi de ser a la cua del país pel
que fa a la separació de la brossa.
Les accions tindran com a ﬁnalitat
abordar qüestions concretes de la
sostenibilitat mitjançant material
informatiu, que s’adreçarà, per
exemple, a les persones grans, i
s’acabaran amb una jornada ﬁnal
del medi ambient en la qual s’inclouran actes paral·lels com ara
una ﬁra i xerrades. Aquesta proposta rebrà una subvenció de
2.000 euros per tal que els mateixos joves l’organitzin abans de la
tardor, a tot estirar. En nom del
Grup de joves cerdans pel clima,
Marc Pont ha argumentat que «el
nostre objectiu és conscienciar el
poble de Bellver i la resta de la co-

Laia Vendrell i Clàudia Sala amb la tècnica de Joventut del Consell, Neus Baraldés, al mig

El grup de joves guanyador
del concurs pretén
conscienciar la població que
la Cerdanya ha de millorar
marca de la importància del reciclatge i, a la vegada, mirar d’explicar a l’administració com fer-ho;
volem que la gent tingui a mà les
instruccions de com separar bé la

brossa perquè actualment molta
gent ho llença tot al contenidor
verd de rebuig, tot barrejat».
Gran gimcana comarcal
El segon projecte guanyador l’ha
proposat un grup d’arreu de la comarca i planteja, amb el nom encara no deﬁnitiu de Cerdanya
Prix, una jornada de gimcanes i
proves d’habilitat perquè els joves
de la vall comparteixin un dia de

festa i jocs. Aquesta activitat, que
se celebrarà amb tota probabilitat
el dia 10 d’agost, va dirigida especialment als grups de joves de la
vall, els quals s’hi hauran d’inscriure per equips amb membres
d’entre setze i trenta-cinc anys.
Segons han explicat Laia Vendrell
i Clàudia Sala, la jornada comarcal també inclourà aspectes
esportius, amb proves com ara
raids.

ARXIU PARTICULAR

L’Oﬁcina Jove de
la Seu organitza
un taller sobre
gestió emocional
i conﬂictes

EDICTE

REDACCIÓ LA SEU D’URGELL

L’Oﬁcina Jove de l’Alt Urgell ha
convocat per a divendres, dia 31
de maig, un taller sobre resolució
de problemes i estats d’ànim que,
amb el nom de «Gestió emocional
i conﬂictes» vol donar eines als joves per travessar l’edat de l’adolescència i la primera etapa com a
adults. El taller es farà a les
instal·lacions de l’Oﬁcina Jove del
Centre Cívic l’Escorxador de les
onze del matí a la una del migdia
i anirà a càrrec de l’entitat SEER
Salut i Educació Emocional. Els
seus responsables han remarcat
que l’activitat va dirigida especialment als joves d’entre setze i vinti-cinc anys. Així, «els objectius del
taller, basat en metodologies vivencials i dinàmiques, són adquirir eines de gestió emocional que
facilitin la comprensió dels conﬂictes i estratègies per afrontar-los
d’una manera sana», segons han
apuntat els seus organitzadors. El
taller porta per subtítol «Com són
els conﬂictes que visc?». Les places són limitades, per la qual cosa
cal inscriure-s’hi. Amb aquesta
activitat l’Oﬁcina Jove de l’Alt Urgell vol ajudar els joves de la Seu i
comarca a resoldre els seus problemes derivats de l’edat.

Un grup de joves en una activitat al Centre Cívic de l’Escorxador

AJUNTAMENT D’AGUILAR DE SEGARRA

ANUNCI
Referència: Modificació Puntual del POUM d’Aguilar de Segarra – Catàleg de
masies i cases rurals susceptibles de recuperació i preservació
El Ple de l’Ajuntament d’Aguilar de Segarra, reunit el dia 13 de maig de 2019, va
aprovar per majoria absoluta, unanimitat del consistori, el projecte de Modificació
Puntual del POUM d’Aguilar de Segarra i del Pla Especial del Catàleg de masies i
cases rurals susceptibles de preservació i recuperació:
Cal Biel - Cal Carner - Cal Llobet - Cal Mateu - El Molí Vell de Cal Vila - Cal Peraire
- Mas dels Puigjordans - Mas Pujol - Mas Querol - Mas Súria - Cal Teixidoret - Cal
Vermell.
El projecte romandrà a exposició pública a l’Ajuntament pel termini d’un mes a
comptar des del següent a la publicació d’aquest anunci al DOGC i podrà
consultar-se dins dels horaris habituals d’atenció al públic.
Aguilar de Segarra, 14 de maig de 2019
Josep M. Capdevila i Jordana
Secretari

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió
ordinària número 7 celebrada el 8 de maig
de 2019, ha aprovat inicialment el Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal
d’Esparreguera juntament amb l'Estudi
Ambiental Estratègic, de conformitat amb
els articles 85 i 86 bis del Text Refós de la
Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i amb
l'article 23 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril,
d'Avaluació Ambiental de Plans i
Programes, i se sotmet a informació ﬁns
al 30 de setembre de 2019.
Durant el dit termini se sotmet a
informació pública l’expedient i, per tant,
els documents del Pla i l’Estudi Ambiental
Estratègic inicialment aprovats,
mitjançant anunci en el tauler d’anuncis i
a la seu electrònica, https://www.esparreguera.cat, en el Butlletí Oﬁcial de la
Província de Barcelona, en el Diari Oﬁcial
de la Generalitat de Catalunya i en un diari
de gran tiratge a Catalunya i en un
d’àmbit local.
Durant aquest termini l’expedient estarà a
disposició de qualsevol interessat a les
dependències municipals situades a la
plaça de l’Ajuntament número 1, durant
l'horari d'oﬁcines. Així mateix estarà a
disposició dels interessats a la seu
electrònica d’aquest Ajuntament
http://www.esparreguera.cat/seuelectronica/
Els interessats, en aquest termini
esmentat, podran formular les
al·legacions que estimin pertinents per a
la defensa dels seus drets i interessos.
A l’esmentat acord plenari es va acordar
suspendre l’atorgament d’aprovacions,
autoritzacions, llicències de parcel·lació

de terrenys, d'ediﬁcació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de
construccions, d'instal·lació o ampliació
d'activitats o usos concrets i altres
autoritzacions municipals connexes
establertes en la legislació sectorial a les
àrees en les quals les noves determinacions per a elles previstes suposin
modiﬁcació del règim urbanístic vigent.
La durada de la suspensió és de dos anys.
Les àrees afectades per la suspensió són
les següents:

Àmbit 1: relatiu a l’àmbit subjecte a
suspensió de llicències per efectes de
l’aprovació del Pla director urbanístic de
la ròtula de Martorell, on regeix l’acord de
suspensió adoptat per l’òrgan competent
de la Generalitat.

Àmbit 2: relatiu als sòls inclosos en plans
de millora urbana, plans parcials
urbanístics (de delimitació inclosos) i
plans especials urbanístics, segons
l’àmbit major resultant per superposició
del sector delimitat pel nou POUM i del
sector delimitat pel PGOU actualment
vigent, on es proposa la suspensió de tot
tipus de procediment urbanístic.

Àmbit 3: relatiu a la resta dels sòls de la
demarcació, on només resten exceptuats
de suspensió els procediments
urbanístics referits a actuacions que
s’ajustin a les determinacions del PGOU
actualment vigent i a les determinacions
del POUM.
L’alcalde d’Esparreguera
Eduard Rivas Mateo

Esparreguera, 16 de maig de 2019

