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Editorial
Viure millor/Vivir mejor
Sant Joan de Vilatorrada és una ciutat per viure-hi. Any
rere any nous habitants vénen a viure al nostre poble.
Habitatges, espais verds, bons serveis i equipaments,
molt a prop de Manresa...
Arreu el preu de l’habitatge s’ha desorbitat i, per tant, és
necessari continuar potenciant la construcció d’habitatges de protecció oficial, sigui de lloguer o de propietat, i
crear més sòl urbà per aconseguir sòl protegit i poder
ampliar l’oferta d’habitatges nous a un preu més assequible. Qualitat de vida és tenir també garantida una bona assistència sanitària; per això s’ha arribat a un acord
per a l’ampliació del Centre d’Assistència Sanitària.
Des de fa anys, Sant Joan és un del pocs pobles grans
que té una oferta d’escola pública única i de qualitat.
Sempre hem treballat per garantir la continuïtat d’aquest projecte educatiu i els acords assolits amb el Departament d’Ensenyament van en aquesta direcció.
En el mes d’abril s’ha iniciat la recollida de la brossa
orgànica; així completem el cicle de recollida selectiva,
recollida de mobles i deixalleria. Si ho fem bé, Sant Joan
de Vilatorrada hi guanya, reduint la quantitat de residus
i reciclant més.
Ha començat l’estiu i a tots ens agrada veure els jardins
ben cuidats i els carrers més nets; però perquè això sigui
possible, a més d’ampliar i millorar el servei de neteja
viària, cal la vostra col·laboració perquè la ciutat també
és vostra.
Amb el nou Pla de Mobilitat aprovat recentment, apostem per la reducció de velocitat, per la seguretat dels
vianants, per voreres més accessibles, per carrers amb
preferència pels vianants... Hem d’aconseguir un equilibri entre moure’s a peu i anar en cotxe.

Sant Joan de Vilatorrada es una ciudad para vivir. Año
tras año, nuevos habitantes se trasladana nuestro pueblo. Viviendas, zonas verdes, buenos servicios y equipamientos, muy cerca de Manresa…
El precio de los pisos se ha desorbitado y, como consecuencia, es necesario continuar potenciando la construcción de viviendas de protección oficial, ya sea de alquiler
o de propiedad, y crear más suelo urbano para conseguir terreno protegido y poder ampliar la oferta de viviendas nuevas a un precio más asequible. La calidad de
vida es también tener garantizada una buena asistencia
sanitaria; por esta razón hemos llegado a un acuerdo la
ampliación del Centro de Asistencia Sanitaria.
Des de hace años, Sant Joan es uno de los pocos pueblos grandes que tiene una oferta de escuela pública
única y de calidad. Siempre hemos trabajado para garantizar la continuidad de este proyecto educativo y los
acuerdos conseguidos con el Departament d’Ensenyament van hacia esta dirección.
En el mes de abril se ha iniciado la recogida de la fracción orgánica; así completamos el ciclo de recogida selectiva, recogida de muebles y “deixalleria”. Si lo hacemos bien, Sant Joan de Vilatorrada gana, reduciendo la
cantidad de residuos y reciclando más.
Ha empezado el verano y a todos nos gusta ver los jardines bien cuidados y las calles más limpias; pero para que
esto sea posible, a parte de ampliar y mejorar el servicio
de limpieza viaria, hace falta vuestra colaboración porque la ciudad es un bien común.
Con el nuevo “Pla de Mobilitat” aprobado recientemente, apostamos por la reducción de la velocidad, por la seguridad de los peatones, por aceras más accesibles, por
calles con preferencia para peatones, … El objetivo es
conseguir un equilibrio entre moverse a pie e ir en coche.

A Sant Joan la taxa d’atur continua baixant. L’ampliació
de les indústries existents, l’increment de nous establiments comercials i de serveis, la millor formació dels joves, la potenciació de l’accés de la dona al treball... són
factors positius per a la creació de nous llocs de treball.

En Sant Joan el índice de desempleo continúa bajando.
La ampliación de las industrias existentes, el incremento
de nuevos establecimientos comerciales y de servicios, la
mejor formación de los jóvenes, la potenciación del acceso de la mujer al trabajo… son factores positivos para
la creación de nuevos puestos de trabajo.

La urbanització d’un altre tram del Passeig de Riu i l’adequació dels marges del Cardener van configurant la nova façana urbana del nostre poble. Un desig ciutadà que
poc a poc es va fent realitat.

La urbanización de otro tramo del Passeig del Riu y la
adecuación de los márgenes del Cardener van configurando la nueva fachada urbana de nuestro pueblo. Un
deseo ciudadano que poco a poco se hace realidad.

Ezequiel, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada
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Atenció a les persones

Cultura

La Biblioteca, més serveis
per a les persones
La Biblioteca Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada, dos anys després
d’entrar en funcionament a la primera planta de Cal Gallifa, no para
de renovar-se per tal d'adaptar-se a
les noves necessitats informatives i
de lleure, per així realitzar la funció
de la biblioteca de garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a la
formació i cultura a qualsevol persona, o col·lectiu, com també l'aspecte d'esdevenir un espai d'intercanvi, obert a la participació
ciutadana, per a millorar i promoure
un arrelament i un coneixement
més grans del nostre territori.
En aquest sentit, a banda dels serveis habituals que es donen a la Biblioteca, enguany s'ha creat un nou
centre d'interès: el Racó de la Dona.
Juntament amb el Racó de Pares i
Mares, que entrà en funcionament
l'any 2004, conformen dos serveis
perfectament definits i adreçats a
un col·lectiu determinat de persones.

güent: 13.163 llibres per a adults,
4.231 llibres per a infants, 1.870
CDs de tot tipus de música, 922 vídeos, 363 DVDs, 236 CD-Roms,
255 multimèdia i 80 subscripcions a
revistes i 5 diaris (Avui, El País, El Periódico, Regió 7, La Vanguardia i
Sport).
Els usuaris i usuàries de la Biblioteca
poden consultar aquest material i
se’l poden endur en préstec a casa
si prèviament s’han fet el carnet de
la Biblioteca. Amb aquest carnet
també es podrà fer ús del servei
d'Internet i dels ordinadors d'ofimàtica. Tots aquest serveis són gratuïts.
L’any 2004 es van beneficiar dels
avantatges d'aquest servei públic un
total de 1.204 persones, les quals,
fent ús del carnet de la Biblioteca
(es van fer 443 carnets nous), es
van emportar de franc a casa seva
un total de 25.475 documents, xifra
que representa una mitjana de 21
documents per persona a l'any.

En l'actualitat, la Biblioteca posa a
la vostra disposició el material se-

S'ha creat un nou centre d'interès: el Racó de la Dona, que
s'uneix al Racó de Pares i Mares
El 2004 es van fer 443 carnets
nous i els usuaris i usuàries es
van emportar un total de 25.475
documents a casa seva, una mitjana de 21 documents l'any

Biblioteca Cal Gallifa
Passeig Gallifa, 1, 1r
08250 Sant Joan de Vilatorrada
Tel.: 93 876 77 05
e-mail: b.st.joanv@diba.es

Èxit total de la Traca Música al Mas
Èxit de públic i organització en
el segon any d'història.
Amb l’objectiu que la gent gaudís de
la música i conegués diferents llenguatges musicals, durant una setmana es van dur a terme diverses activitats musicals al Mas per motivar els
alumnes de l’escola i engrescar les
persones afeccionades a la música.
Totes les activitats programades van
funcionar molt bé, i va haver-hi
molta participació tant infantil com
adulta, de l’escola i de fora. Un dels

actes que cal destacar és el concert
de jazz de Carme Canela & trio.
L’auditori del Mas Sant Joan es va
adaptar per a l’ocasió. Els alumnes
de l’escola van portar el servei de
bar i es van posar taules i cadires.
Malgrat que va faltar espai perquè
tothom pogués estar còmode, la
qualitat i el dinamisme del concert
va satisfer al públic. La Celeste
Alias, professora de l’Escola Municipal de Música, va acompanyar la
cantant en alguna peça i va arrencar aplaudiments entusiastes entre
el públic assistent.

Es confirma, doncs, que aquesta
modalitat de concentrar les activitats en una setmana agrada i funciona millor que els cicles musicals.
La Traca Música al Mas va ser organitzada per l’Escola Municipal de
Música i va comptar amb el patrocini i la col·laboració de l’Ajuntament
de Sant Joan de Vilatorrada, la Diputació de Barcelona, l’AMPA de
l’Escola de Música i la Fundació Caixa Manresa.
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L'Encaix,
cinc anys de teatre
Ja fa sis temporades que la Sala de
Cultura de la Fàbrica Gallifa acull un
cicle estable de teatre

E

l mes de gener de l’any 2000 començàvem la temporada de teatre estable Encaix. Cinc anys i sis temporades després
fem un balanç absolutament positiu de la
majoria de coses que hi han passat.

“Encaix no seria possible
sense el públic; allò que
preval són les opinions que
ens van arribant”
Les primeres temporades del cicle eren més
curtes (de 3 a 4 espectacles anuals), però la
resposta del públic de seguida ens va animar a fer més gran l'oferta i a consolidar
aquesta temporada teatral, que ha estat seguida per un públic assidu. Des de bon començament, Encaix ha arriscat per propostes tant conegudes com menys conegudes,
però sempre ha tingut un clar compromís
amb un teatre de qualitat, heterogeni, que
pogués abastar el més ampli ventall de franges d’edat i que suscités un interès creixent
cap a les arts escèniques entre el públic.
Cada temporada d’Encaix s’ha intentat anar
cobrint els interessos i desitjos que el públic
assistent ha anat expressant a través de les
enquestes que s’omplen a cada una de les
funcions. Perquè Encaix no seria possible
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sense el públic, i allò que preval o que hem
intentat fer prevaler són les opinions que
ens van arribant. El pressupost és ajustat i
moltes vegades és difícil fer coincidir les opinions de l’espectador amb el pressupost
d’alguns espectacles. Sempre, però, una solució o altra es troba.
La temporada de teatre Encaix encara és jove, però la llista d’espectacles ja és llarga.
Des del primer espectacle l’any 2000, Frágil,
de la companyia Leandre-Claire, fins al darrer, L’edat de Crist de Chorlito, amb Frank
Capdet i Xavier Torras, per l’escenari de la
fàbrica Gallifa hi han passat companyies i
professionals amb les propostes escèniques
més diverses i heterogènies.
Aquesta temporada hem aconseguit consolidar un públic procedent de Sant Joan i de
tota la comarca. La programació d’aquest
sisè cicle ha facilitat la bona acollida i ha fet
possible que la Sala de Cultura Cal Gallifa
s’hagi omplert a cada representació.

“Aquesta temporada hem aconseguit
consolidar un públic de Sant Joan i de tota
la comarca, i la Sala de Cultura Cal Gallifa
s’ha omplert a cada representació”

Atenció a les persones

Festes i Educació

Més places de llar d’infants
La Llar d’Infants Municipal El Xiulet,
després de dos anys de funcionament, ha arribat a aquest curs a escolaritzar 94 alumnes en 3 aules de
2 anys i 2 aules d’1 any i 1 de 0-1
any. El curs vinent, previsiblement
durant el mes de gener, tenim previst obrir una nova aula d’1 any,
amb el que assolirem la seva màxima capacitat 107 alumnes.
Aquestes places, juntament amb les
90 de la Llar d’Infants Barrufets asso-

liran una oferta de 184 places per
aquest tram d’escolarització no obligatòria (0-3 anys d’Educació Infantil).
La política educativa municipal consisteix en anar incrementant l’oferta, donant prioritat primer al grup
de maternal (2 anys) i posteriorment
al de caminants (1 any).
Som conscients de la demanda en
aquest sector i per això cada any intentem incrementar la proposta
educativa tant com sigui assumible.

La solució a primària, més a prop
L’escola d’Educació Infantil i Primària (de 3 a 12 anys) de Sant Joan de
Vilatorrada passa per un moment
decisiu pel que fa al tractament i
consolidació d’una planificació que
asseguri tranquil·litat respecte de
l’oferta i a la qualitat de les places.

tres de doble línia: Collbaix, Joncadella i un centre nou, que ofereixen
en total 1.350 places, quantitat que
hauria de ser suficient per als deu o
dotze anys vinents, sempre que es
mantingui la tendència de creixement actual.

ser un tram d’escolarització obligatòria, tothom ha de tenir garantida la plaça escolar. Per a aquest
proper curs 2005-06, l’escola Collbaix absorbirà una aula d’Educació
Infantil i l’escola Joncadella, una de
Cicle Superior de Primària.

El Departament d’Educació (amb el
suport de l'Ajuntament i la comunitat educativa) ha planificat per a
Sant Joan de Vilatorrada tres cen-

Mentre aquests projectes no siguin
una realitat, s’hauran d’habilitar solucions provisionals en funció de les
necessitats del moment, ja que, en

S'han planificat per a Sant Joan
de Vilatorrada tres centres de
doble línia: Collbaix, Joncadella i
un centre nou.

Nou telèfon
d’atenció
de l’ICS
El Centre de Trucades és un nou
servei creat per l’Institut Català de
la Salut (ICS), al qual us podeu
adreçar per demanar hora pel professional sanitari que necessiteu que
us visiti. El telèfon del Centre de
Trucades és el 93 874 84 16, i el
seu horari d’atenció de dilluns a divendres de 8.30 a 20.30h.
L’Àrea Bàsica de Salut de Sant Joan
de Vilatorrada abasta les poblacions

de Sant Joan de Vilatorrada, Fals,
Canet de Fals, Rajadell, Fonollosa,
Camps i Aguilar de Segarra. Aquest
gran nombre d’usuaris porta el nostre centre a gestioniar una gran demanda telefònica, que moltes vegades provoca el col·lapse de la
centraleta i que no es pugui oferir el
servei de qualitat desitjat.
Per millorar l’accés telefònic, l’ICS
ha posat en marxa el Centre de Trucades. D’aquesta manera, una part
de la demanda pot ser atesa per
aquest nou servei telefònic i això
millora la comunicació amb el nostre centre. És important, doncs, que
tothom conegui aquest nou servei i
l’utilitzi de forma adequada.

EN QUINS CASOS CAL TRUCAR
DIRECTAMENT AL CAP?
• Per a revisions de pediatria
• Per a visites a la llevadora
• Per a urgència mèdica que requereixi atenció immediata
• Per a visita per al mateix dia
Finalment, us recordem que també
podeu demanar visita al metge de
capçalera o pediatre a través d’Internet, a l’adreça:
www.gencat.net/ics/usuaris
Àrea Bàsica de Salut Sant Joan de
Vilatorrada
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Festes molt
lluïdes i
participades

Festes i Educació

Cavalgada de Reis molt lluïda
Una magnífica presentació a la sortida de la Cavalcada de Reis va sorprendre l'auditori i va fer pujar una
vegada més el llistó d’El Sidral, l'entitat que l’organitza. L'emplaçament
del bosquet del Mas Llobet va afavorir la posada en escena dels actors i l'arribada dels Reis. L'animació
als carrers i places fan d'aquesta
festa una de les més concorregudes.

yants i un ball final a la plaça Major.
Un format gens complicat i molt divertit va fer que tothom, grans i petits, s’ho passés d’allò més bé.

Un carnestoltes força animat
El Carnestoltes de Sant Joan funciona de forma peculiar. No hi ha cap
entitat que l'organitzi. Són les àrees
de Festes i Cultura de l’Ajuntament
les encarregades de fer possible que
el Carnestoltes de Sant Joan pugui
sortir cada any. Així doncs, el 5 de
febrer el poble es va transformar, i
els carrers es van omplir de música,
comparses, disfresses i acompan-

El diumenge 27 de febrer, després
d'un bon esmorzar va començar la
desfilada. L’arrencada va costar una
mica, però al final tothom es va posar en marxa i els carrers del poble
es van omplir de gom a gom fins
arribar a la plaça de l'Església, on es
va fer la benedicció dels animals i la
presentació dels participants.

Desfilada per Sant Antoni Abad
Un altre any van desfilar pels carrers
del nostre poble la guàrdia engalanada, els genets al pas, les cavalleries imponents i els carruatges tradicionals, que fan de la Festa de Sant
Antoni Abat una festa popular.

8 de març, dia internacional de la dona
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Cal seguir avançant en positiu
cap a la igualtat entre gèneres;
per això a Sant Joan hem aprofitat, un any més, el Dia Internacional de la Dona per viure i reflexionar amb mirada de dona.

da va funcionar molt bé i va servir
també per visualitzar una manera
de fer, diferent de la tradicional en
les festes, la de la cooperació i l’intercanvi, la de la implicació i la participació activa.

El programa d’actes per commemorar aquest dia es va allargar més
d’una setmana i van participar en
l’organització diferents àrees de l’Ajuntament i un grapat de persones
voluntàries. Totes les activitats van
tenir bona acollida, tant de dones
com d’homes. El mateix dia 8 es va
inaugurar el Racó de la Dona a la
Biblioteca i es va fer un sopar amb
música a la Sala de Cultura Cal Gallifa. El sopar que es va celebrar posteriorment va ser un intercanvi de
menjars de tota mena que van portar les persones assistents (unes 80).
La música va reforçar el bon ambient creat. La forma organitzativa
de participació i cooperació adopta-

El dia 15 de març, la Biblioteca va
contribuir en la programació amb la
visita d’Asha Miró, que va seduir al
nombrós públic assistent. Aquesta
dona, escriptora i presentadora de
televisió, va explicar la seva vida de
forma càlida, planera i propera.
Aquests dos actes, com tots els altres, van complir els objectius d’exemplificar un comportament social
diferent al model masculí, reconèixer la presència de les dones a tots
els àmbits de la vida, no només en
el privat, i continuar avançant cap a
la igualtat de gèneres també a Sant
Joan.

El Racó de la Dona s’ha plantejat
amb la idea d’aconseguir diferents
objectius:
• Oferir informació, assessorament i
altres recursos com a eina de dinamització social de les iniciatives de
les dones de Sant Joan de Vilatorrada.
• Promoure l'associacionisme femení per tal de facilitar la participació
de les dones en la vida pública del
municipi.
• Establir i potenciar canals de coordinació i col·laboració amb els serveis municipals, les entitats i les associacions que treballin els mateixos
temes.

Hisenda - Serveis Socials

Un pressupost complicat
El pressupost del 2005 de Sant Joan
de Vilatorrada arriba a la xifra de
8.999066 euros (quasi 1.500 milions de pessetes). La feina que toca
fer a l’Administració es gestionar
aquesta quantitat amb criteris d’eficiència i d’eficàcia. Es tracta d’una
tasca gens fàcil, de la qual els ciutadans hem de veure els fruits: una
bona gestió dels interessos perso-

Ingressos

nals i col·lectius que ha de comportar un avenç en la qualitat de vida
del poble.
Pràcticament un 60% del pressupost està destinat al manteniment i
millora dels múltiples serveis i infrastructures del municipi i a les inver-

sions per tenir-ne més i de més
bons: les escoles, els equipaments
esportius, el centre de cultura, les
festes, la nova biblioteca, el suport
a les entitats, els parcs i jardins, la
via pública, la seguretat vial, l’entorn rural, els serveis socials i assistencials, la neteja viària, la recollida
d’escombraries...

Despeses

Operac. corrents
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Patrimonials
Operac. de capital
Alienació inversions reals
Transferències de capital

7.253599
1.845379
429800
3.070337
1.860873
47210
1.257467
400300
857167

Operac. corrents
De personal
En béns corrents i serveis
Financeres
Transferències corrents

5.106444
2.655596
1.560303
88345
802200

Operac. de capital
Inversions reals

3.435284
3.435284

Operac. financeres
Passius financers

488000
488000

Operac. financeres
Passius financers

457338
457338

Total pressupost

8.999066 euros

Total pressupost

8.999066 euros

Conservar el que tenim, fer-ne un
bon ús, aspirar a un nivell racional
en l’exigència contribuiran a optimitzar el rendiment dels recursos de
què disposem. No tot s’acaba posant-hi més diners, que al cap i la fi
haurien de sortir de la butxaca de
tothom, sinó que s’ha de tendir a
treure’n un aprofitament òptim.
Només així l’espiral de la despesa es
podrà contenir una mica i podrem
continuar aspirant a una millora
sostenible que pugui relacionar correctament la pressió fiscal i les contrapartides que n’obtenim.

Guia per a les
famílies nouvingudes
S'ha editat una guia útil en què es
mostren els serveis i equipaments
que ofereix Sant Joan a la seva població. La guia s'ha editat en 5 idiomes: català, castellà, ucraïnès, romanès i àrab, ja que el seu objectiu
és poder posar a disposició de les
famílies nouvingudes una informa-

Reforcem els
serveis d'atenció
a les persones

ció bàsica per poder conèixer Sant
Joan, el seu nou poble.
La guia ha estat realitzada conjuntament per la Comissió d'Infància i la
Regidoria de Serveis Socials, que esperen que sigui una bona eina d'integració al poble.

A l'àrea de Serveis Socials continuem treballant per oferir un bon servei de
qualitat a tots els usuaris/usuàries de Sant Joan. La demanda cada vegada és
més gran i és per aquest motiu que es fa necessari un augment de personal
per poder assumir els casos que es presenten. Aquesta ampliació va dirigida
al personal del SAD (3 treballadores familiars) i a l'atenció administrativa.
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Territori, urbanisme i medi natural

La nova façana de Sant Joan
Les properes setmanes inaugurarem
un nou tram del passeig del Riu, el
que va des del carrer Ample fins al
carrer del Migdia. Paral·lelament s’han iniciat els tràmits per engegar
dues noves fases, que es faran durant l'any 2006: des del carrer del
Migdia fins al carrer de Sant Pau i
des del carrer de Sant Pau fins passat el carrer del Riu.

Més protecció per
a la plana de les
Torres de Bages

Tal com es va comprometre l'Ajuntament, s'ha procedit a qualificar
l'espai de la plana de les Torres com
a zona d'alt interès paisatgístic; d’aquesta manera es donarà una protecció millor a l'espai situat per sobre de la via del tren.
Aquesta decisió ha comportat l'aprovació inicial de la modificació del
Pla General, que ha consistit en el
canvi de la qualificació actual de
protecció de les planes agrícoles.
Seria molt interessant que tots els
Ajuntaments del sector prenguessin
aquesta mesura, la qual possibilitaria la preservació d’un espai natural
força important al mig del pla de
Bages.
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Aquest projecte, inimaginable fa
només uns quants anys, comença a
ser una realitat palpable i les actuacions fetes i les que es continuaran
fent al costat del riu Cardener configuraran la nova façana del nostre
poble.
Sant Joan, que durant molts anys
ha viscut d’esquena al riu, girarà a
llevant i podrà gaudir d’un magnífic
parc de ribera.

Recuperació ambiental
de la Ribera del Cardener

El Cardener, al seu pas per Sant Joan, ofereix una imatge del riu més agradable, ja que durant aquest primer trimestre del 2005 s'ha dut a terme una
actuació de recuperació, neteja i manteniment de la ribera del riu, concretament, a l’espai comprès entre el pont Petit i el pont Nou. L'Ajuntament té
l’objectiu de dur a terme actuacions similars a tota la ribera urbana del Cardener al seu pas pel nostre municipi, per preservar-ne els seus valors naturals.
Aquesta acció municipal s'ha complementat amb la neteja i adequació de la
llera del riu, efectuada per l'Agència Catalana de l'Aigua.

M. Mercè Marsal, nou carrer
Ha finalitzat la urbanització del carrer de M. Mercè Marsal. Aquest vial dóna
accés als nous habitatges de protecció oficial i permet millorar la circulació
del sector. La urbanització ha estat possible gràcies a un conveni de col·laboració signat juntament amb la Fundació Família i Benestar Social, promotora dels habitatges construïts a la zona. El cost d’urbanització del nou carrer ha estat de 224.345,10 euros.

Territori MEDI URBÀ

Canvis en la recollida
de deixalles
El dia 1 d'abril va començar la recollida de la fracció orgànica a Sant
Joan de Vilatorrada i Sant Martí de
Torruella. La implantació d’aquesta
nova recollida implica un canvi
substancial en els hàbits de la població, ja que s'hauran de separar
de la resta de les escombraries les
restes orgàniques, que s’hauran de
llençar en un nou contenidor de color marró que s’ha disposat a la via
pública.
La fracció orgànica representa un
45% del pes del conjunt de deixalles que dipositem diàriament. Per
això, és imprescindible que tots ens
esforcem en la recuperació i reciclatge dels residus que generem
amb l’objectiu de minimitzar i reduir
les aportacions a l’abocador comarcal.
Per fer possible tot això, a partir
d’ara veureu un nou camió de recollida bicompartimentat, nous contenidors de rebuig i matèria orgànica i
nova maquinària de neteja viària. El
servei es farà de dilluns a diumenge
a partir de les 18.00 hores.

La fracció orgànica
representa un 45% del
pes del conjunt de

Durant el primer mes del nou servei,
a Sant Joan de Vilatorrada s’han recollit unes 40 tones de matèria
orgànica, xifra que representa aproximadament un 20% de la generació total de residus. Així, doncs,
aproximadament un terç de la població ja recicla i, d’aquesta manera,
contribueix a l’allargament de la vida de l’abocador, a la disminució de
costos innecessaris i, la cosa més
important de totes, a deixar per a
les generacions futures un medi
ambient més net i una natura per
viure-la i gaudir-ne.

Durant el primer més s'han
recollit unes 40 tones de
matèria orgànica, un 20%
del total de residus. Així,
doncs, un terç de la
població ja recicla.

Aquests canvis en la recollida de
deixalles són conseqüència de l’inici
d'una nova concessió del servei de
recollida i neteja viària, que incorpora la recollida selectiva de la fracció
orgànica tant a la població com als
grans generadors. El servei ha estat
adjudicat a l’empresa CESPA INGENIERIA URBANA per 8 anys.

deixalles que
dipositem diàriament.
És imprescindible que
ens esforcem en la

Per aquest motiu, i amb l’objectiu
d’unificar esforços i aconseguir el
sosteniment d’aquests serveis, s’ha
creat la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, que té la seu a la
segona planta de l’edifici Cal Gallifa
i el telèfon 93 876 78 12.

seva recuperació
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Aquest juny s’han entregat
32 pisos d'habitatge protegit
Properament es procedirà al lliurament dels 32 pisos d'habitatge protegit construïts al carrer M. Mercè
Marsal. Paral·lelament, s'ha iniciat
l'estudi previ per a la construcció de
més habitatges de protecció oficial.
S’està negociant amb l’INCASOL la
possibilitat de fer una promoció en
els solars obtinguts per l'Ajuntament en la urbanització del Pla Parcial del Canal.

Pla de mobilitat i seguretat viària
Han començat els treballs previs a la
implantació d'una zona blava al carrer de Manresa, des del final del
carrer de Collbaix fins al principi de
l'avinguda del Torrent Canigó, i al
carrer Major, des del carrer del Migdia fins al carrer d’Àngel Guimerà.
La zona blava funcionarà en horari
comercial de 9 a 13 hores i de 17 a
20 hores. La reserva serà d’una hora
i gratuïta. L’objectiu es facilitar la
rotació de l’aparcament de vehicles
en horari comercial i adequar zones
de càrrega i descàrrega. La modificació facilita també la recuperació
d’uns espais per a aparcament al
carrer de Manresa.

Noves escales d’accés
al carrer de Bonavista

L'atur continua
baixant
A Sant Joan l'atur segueix baixant.
Les dades del mes de gener situen
la taxa d'atur en un 6,7%, mig punt
per sota de la mitjana comarcal. És
la primera vegada que ens situem
per sota de Manresa.
Les bones perspectives del sector
carni (molt potent a Sant Joan),
l'ampliació de les indústries i tallers
existents, l'increment de nous serveis i establiments comercials, el suport del Centre d’Iniciatives per a
l’Ocupació de Cal Gallifa a emprenedors/res i aturats/des, la contínua
incorporació de la dona en el món
laboral, la bona formació dels nostres joves i les bones comunicacions
amb Manresa i el seu entorn afavoreixen l'oferta de nous llocs de treball.
El taller ocupacional adequa zones degradades de Sant Joan
El Taller Ocupacional continua
col·laborant amb les feines d’adequació de l'entorn urbà més degradat. Són moltes les actuacions dutes
a terme, però volem destacar-ne les
més significatives:
- Manteniment i millora de la zona
del Mas Llobet i del passeig del Riu
- Condicionament del Sector Matarodona
- Condicionament de tots els escocells dels arbres del Pla dels Vinyats

Està a punt de finalitzar la construcció de l’escala d’accés al carrer de Bonavista. Amb aquest nou accés es
completa la urbanització del sector i s’estableix una comunicació més directa del sector del carrer del Serrat
amb la zona comercial del carrer de Manresa.
Cal lamentar l’incompliment reiterat de l’empresa adjudicatària a l’hora d’entregar l’obra.
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S'amplia el centre
d’assistència primària

Pinzellade
• S’ha renovat un tram de claveguera
entre el carrer de les Alzines i el carrer
de Barcelona, que ja feia temps que estava en mal estat de conservació.
• El pàrquing que hi ha davant la zona
esportiva s'ha urbanitzat i també s’ha
renovat la tanca de separació del camp
de futbol, de manera que ara té un aspecte més transparent i atractiu.

L’Ajuntament i el Departament de Sanitat han acordat
l’ampliació del Centre d’Atenció Primària de Sant Joan.
Després d’analitzar conjuntament amb el coordinador
del CAP les necessitats actuals i futures, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament han presentat un estudi previ per a
l’ampliació de les dependències.
S’ampliarà el nombre de despatxos per a l’atenció individualitzada i la zona de recepció, i es crearà una àrea
d’urgències. Les obres estan previstes per a l’any 2006.

Inauguració de la pista
poliesportiva coberta
El 9 d'abril passat es va fer l’acte d’inauguració de la nova pista poliesportiva coberta, en el qual va assistir el coordinador de l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona, que ha col·laborat en la construcció amb una
subvenció de 150.000 euros. Paral·lelament, s'han fet
dos vestidors per a equips i un per a àrbitres.
Amb aquesta pista s'amplia l'oferta esportiva del poble i
es disposa d'un espai per poder fer-hi altres tipus d'activitats de gran format: concerts, espectacles...

• El terreny situat al final del carrer de
les Alzines s'està adequant per a la funció de magatzem de la Brigada d’Obres
Municipal. Actualment s'està executant
la primera fase, que consisteix en l’adequació dels vestidors dels treballadors.
Posteriorment s’aniran habilitant els diferents espais del magatzem i els tallers
de manteniment. En l’última fase s’arranjarà l’espai exterior per disminuir
l’impacte visual en el sector.
• Aquest trimestre s'ha recuperat una gran
part del camí que comunica Joncadella
amb Sant Martí de Torroella, una actuació
englobada en el Pla de Prevenció d’Incendis. Aquesta millora ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Diputació de
Barcelona i de l’ADF del Pla de Bages.
• S'ha procedit a la compra de la seu de
EMD de Sant Martí de Torroella. El valor
de l'equipament és de 173.299 euros. Una
part del finançament s'ha obtingut de la
venda de dues parcel·les i del 10% d'aprofitament mitjà de l'ampliació del nucli urbà
realitzada a SMT per un valor de 103.912
euros. A part de la casa també s'han adquirit dues parcel·les, de 2.890,25m2 i de
4.036,33 m2, respectivament.
• Quan arriba la primavera tots volem
gaudir dels parcs i jardins. Per això,
s’ampliaran els espais de lleure al poble
amb l’adequació del parc García Lorca.
Ja s’ha procedit a l’adjudicació de l’obra
a l’empresa Azahar Jardineria y Riegos
S.A. per un import de 53.282,15 euros.
Aviat començaran les obres.
• El 29 de maig es va inaugurar l’itinerari de natura Florenci Codina. És el resultat del treball de l’alumnat de l’escola
Collbaix. S’ha editat una guia que podeu trobar als punts d’informació.
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Revisió
cadastral
S'ha fet la valoració col·lectiva de
finques de Sant Joan per part de
l’Organisme de Gestió Cadastral.
Aquesta revisió no es feia a la major
part de pobles de la comarca des
del 1987 i era necessària perquè el
valor de les finques estava desfasat
amb relació al mercat. L’augment
ha estat més significatiu en el cas
del valor del terreny i, en canvi, ha
estat més reduït per a les edificacions.
Per disminuir l'impacte d'aquest
augment dels valors, l'Ajuntament
ha aprovat una rebaixa del tipus impositiu. El tipus aprovat, d’un
0,682, és un dels més baixos entre
els pobles grans de la comarca, i s’ha adoptat perquè l’adaptació sigui
tan gradual i suportable per a les famílies com sigui possible.

Estalviem aigua
La manca de pluges i la reducció de les reserves d’aigua als embassaments fa que sigui imprescindible fer un ús acurat i respectuós d’aquest
bé tant preuat que és l’aigua.
Aquí us proposem 10 consells pràctics a casa amb els que aconseguirem
reduir el consum d’aigua:
1.- Tanquem les aixetes quan no les utilitzem.
2.- Fem servir economitzadors a les aixetes.
3.- Reparem les aixetes o cisternes del vàter que perdin aigua.
4.- No utilitzem el vàter com a paperera.
5.- Fem servir la rentadora o el rentaplats amb la càrrega completa i utilitzem, sempre que sigui possible, el programa d’estalvi.
6.- Instal·lem cisternes del vàter amb doble descàrrega.
7.- No aboquem productes tòxics o nocius per al medi a l’aigua.
8.- Fem servir la dutxa en lloc de banyar-nos.
9.- Reguem les plantes de bon matí o al vespre, per evitar la vaporització.
10.- Rentem el cotxe en un túnel de rentat o amb una esponja i una galleda enlloc de fer-ho amb una mànega.

Enllaç viari
del polígon industrial Mas Mollet
i el Centre Penitenciari Lledoners

Un finançament
millor, ja!
Els Ajuntaments estem assumint una despesa de
més d’un 30% del pressupost anual per poder
sufragar serveis i prestacions que no ens corresponen, segons un estudi recent fet per la Diputació de Barcelona, que demostra els governs locals
han estat els més perjudicats en la distribució del
finançament entre les administracions públiques.
L'administració local finança cada vegada més
obligacions derivades de la demanda de més serveis dels ciutadans, i també de competències que
no són obligatòries. Hi ho fa sense disposar d’un
finançament adequat que en permeti el sosteniment. Aquest fet obliga a anar imposant una
pressió fiscal als Ajuntaments que ens resistim assumir.
Per tant, no hi valen excuses, cal un finançament
millor ja!
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L'accés a través del camí de les Torres només tindrà
caràcter provisional i s'utilitzarà exclusivament per a
la realització de les obres d'urbanització i construcció de l'equipament, tal com ha aprovat recentment la Direcció General de Carreteres d'acord
amb el Pla Especial del Centre Penitenciari (CP) Lledoners. Un cop finalitzades les obres, el camí s’haurà d’agençar d’acord amb les condicions aprovades en el pla.
Així, doncs, l'accés definitiu de l'equipament serà a
través dels sector del Mas Mollet.

La vida d’un

20 anys d'Orco’s

Orco’s va néixer l’any 1984, per la
voluntat un grup de joves amb
moltes ganes de formar una colla
de diables a Sant Joan, tot i que es va constituir legalment com a associació fins l’any 2002.
Els primers anys els van dedicar a la formació del grup
de diables i es van organitzar els primers tallers per la
creació de màscares i el Correfoc de la festa major local.
A partir de l’any 1996, responent a la mancança d’activitats lúdiques i culturals que hi havia a Sant Joan
adreçades al col·lectiu de joves, es van plantejar ampliar
el treball de l’entitat. En aquest sentit, es dedicaren a intentar millorar i consolidar les activitats que ja s’estaven
duent a terme i a organitzar-ne de noves durant l’any,
pròpies o en col·laboració amb altres entitats o l'Ajuntament.
A més del Correfoc, van començar a organitzar, dins la
mateixa programació de la Festa Major, una cercavila,
una botifarrada popular i un concert que, sota el nom
de “La Festa dels Vilatorrats”, s’ha consolidat com una
de les activitats amb més participació de la Festa Major.
Altres activitats que es poden destacar són: Tu-bada
(octubre 2004), sopar cultural (octubre 2003), joc de nit
per a joves (dins “La Gran Castanya, any 2001), concert
de “La Gran Castanya” (anys 2001-2002), col·laboració
amb les “Nits a l’Era” (anys 1998-1999-2000), organització de la festa del carnestoltes (any 2004)...

MACOBA
MACOBA, SAT núm. 560-32 CAT, va ésser fundada
l’any 1975, per associats de les Cooperatives Agrícoles
de la comarca del Bages, amb la finalitat de sacrificar i
comercialitzar el bestiar porcí. La ràpida industrialització
d’aquesta comarca, a partir dels anys 80, va ésser la
causa que aquest escorxador passés de sacrificar el bestiar dels seus associats a comprar bestiar a tercers, amb
el canvi d’accionariat pertinent.
El creixement de MACOBA, al llarg d’aquests 30 anys,
ha estat constant, fet que ha propiciat diferents ampliacions, les quals ocupen actualment 7000 metres quadrats edificats, amb una producció anual de 370.0000
porcs sacrificats i desfets, que equivalen a 28.500.000
quilograms de carn i una plantilla de 120 treballadors
Actualment la nostra mercaderia és comercialitza a les
principals empreses càrniques del país, a la Comunitat
Europea, a Rússia i Hong Kong.

La gran transformació que ha sofert el nostre poble a
través dels últims anys amb la fugida de la població activa cap als sectors industrials, fa que aquesta empresa sigui l’últim testimoni del passat agrícola i ramader del
nostre poble.
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Opinió
ARTICLE OPINIÓ ICV

L’Iraq dos anys després
El dia 1 de maig de l’any 2003, des
dels Estats Units es donava per acabada la guerra contra l’Iraq, iniciada
el 20 de març d’aquell mateix any.
El temps ens ha acabat donant la
raó a aquelles persones que des de
bon principi dèiem que les armes de
destrucció massiva eren un invent
del govern nord-americà i que la
guerra amagava interessos econòmics. Cap dels objectius, entre els
quals el d’establir un règim democràtic, podem considerar que s’hagin complert.
A partir de les eleccions celebrades
el 30 de gener passat a l’Iraq, suposadament hi ha establert un règim
democràtic. Ara bé, en aquestes
eleccions no hi va participar ni el
40% de la ciutadania i tampoc es
comptava amb el mínim de llibertat
personal per votar l’opció preferida
per l’electorat. Des d’Iniciativa per
Catalunya Verds creiem que la “de-

Descobrir que avui al nostre
poble i a molts d’altres manquen serveis no és cap novetat. Les escoles, els instituts,
els ambulatoris..., a més de
comportar grans inversions,
comporten encara més despeses per mantenir-los. En general
tenim una sanitat cada dia més
complexa i un increment de les
prestacions, una demanda molt forta d’assistència social, la qüestió de
les pensions no contributives, les
(discutides) ajudes i prestacions a la
immigració.
De moment, totes les solucions que
tenim són increment d’impostos i
taxes, tant des del govern local com
des del govern tripartit; com, per
exemple, la nova taxa de l’aigua
(una altra a més a més), implantada
amb una informació molt deficient
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mocràcia” establerta a l’Iraq és una
mentida més del govern dels Estats
Units per fer-nos creure que un dels
objectius de la guerra s’ha complert. Al llarg d’aquests dos anys
són moltes les empreses, moltes
d’elles amb relació directa amb
membres del govern nord-americà,
que de mica en mica s’embutxaquen diners reconstruint tot allò
que el seu amic Bush va ordenar
destruir. Al govern dels Estats Units
li era igual que a l’Iraq hi hagués establerta una dictadura, li era igual
que com a conseqüència de la guerra morissin milers de persones; només pensaven i s’interessaven en la
indústria petroliera i en el seu benefici. De mica en mica se’ns ha demostrat que la guerra de l’Iraq representa un capítol més de
l’anomenat neoimperialisme.

l’oposició a la guerra, presentant
mocions, moltes vegades aprovades
per unanimitat, a tots els Ajuntaments i Consells Comarcals on érem
presents, a més del Parlament de
Catalunya i el Congrés dels Diputats. A diferència d’altres, a ICV no
vam entendre el conflicte com un
problema llunyà que no mereixia els
nostres esforços. Per això, perquè
volem lluitar i lluitem per una cultura de la pau, vam participar i participem en tots els actes que al municipi, la comarca i el país s’han
organitzat per oposar-se a la guerra. A ICV creiem que actualment dir
que és possible un altre món, on
imperi la cultura de la pau i no la de
la guerra i on no sigui possible diferenciar entre primer i tercer món,
no és cap utopia, i per això treballem i treballarem per fer-lo possible.

El febrer i el març del 2003, ICV
vam tenir un paper important en

ARTICLE OPINIÓ CiU

Noves necesitats
per part dels subministradors sobre
els descomptes familiars. Però el
més greu d’aquesta situació és que,
malgrat aquestes pujades, en alguns casos clarament abusives i arbitràries, no són capaços d’anivellar
els pressupostos de cap de les maneres i, malgrat tota aquesta pressió
fiscal, no tenim diners per fer inversions amb diners propis. No cal parlar de la inexistent política d’habitatge social fins al dia d’avui.
Per què és un problema tan enorme
trobar terrenys per fer una escola?
Perquè només som capaços d’obte-

nir-los si són gratuïts, i llavors
ens cediran els que vulguin; i
potser seran els terrenys
menys agraciats, de manera
que podria ser que el lloc no
fos el més adient i adequat
per fer-hi una escola, per
exemple. Si l’Ajuntament disposés
d’una bona economia, podria comprar terrenys, triar els indrets i ubicacions d’acord amb la seva necessitat; per cert, els terrenys obtinguts
han de rebre el vistiplau del Departament d’Educació de la Generalitat
i creiem que no acceptarà qualsevol
cosa.
Es va perdre una bona oportunitat
quan no es va fer una previsió més
acurada en l’ultima revisió del Pla
General Urbanístic?
RAMON MARQUILLAS SALA
Portaveu del Grup Municipal de CiU a
l’Ajuntament de Sant Joan de

Aquest any serà molt important per
al futur del nostre poble. El treball
del govern s’ha de centrar a donar
solucions per al dia a dia i el futur
més proper.
Els objectius estan clarament explicitats en el programa electoral amb
què vàrem concórrer a les eleccions
municipals i, per tant, treballarem
per aconseguir-los.
En l'àrea d'educació hem arribat a
un acord amb el Departament d’Educació que satisfà les demandes
que durant molts anys havíem plantejat.
Hem arribat a un acord amb Salut
per ampliar el CAP (Centre d’Assistència Primària) l’any 2006.
Treballem amb el Departament d’Habitatge per construir nous habitatges de protecció oficial en els terrenys obtinguts al Pla del Canal,
obert recentment.

ARTICLE OPINIÓ PSC

2005, un any crucial
Tenim el compromís, mitjançant l’aprovació provisional del Pla Especial
del Centre Penitenciari, de fer el nucli d’accés a la C-55 paral·lelament
a la seva construcció. Recordem que
aquest accés és el mateix que el del
Polígon Industrial del Mollet i això
pot facilitar la seva execució.
L’ampliació de la Residència es començarà al principi de l’any 2006
amb el suport de la Generalitat i de
la Diputació de Barcelona.
Tenim projectada l’execució de dues
fases més del passeig del Riu, que
es faran successivament, els anys
2005 i 2006, amb el suport de la
Generalitat.

Aquest estiu començarà la neteja de
la llera del riu entre el pont Petit i el
pont Nou, que serà finançada per
l’ACA.
Les noves línies de treball que hem
encetat van adreçades a Esports,
Energia i Indústria i Arquitectura
amb l’objectiu d’explotar les possibles línies d’ajut que en el futur pugui obrir el govern en aquests departaments.
És evident que en tot això que estem fent caldrà posar-hi temps, esforç i molta il·lusió. Segurament que
hi haurà dificultats i més d’un entrebanc, però estem convençuts que
serà una etapa decisiva, molt important per a Sant Joan de Vilatorrada i
que ens cal aprofitar.

ARTICLE OPINIÓ ERC
Novament el grup municipal d’ERC
de Sant Joan es posa en contacte
amb vosaltres a través del butlletí
informatiu municipal.
Estem a punt de celebrar el segon
aniversari de les eleccions que ens
van permetre obtenir representació
al ple de l’Ajuntament.
Durant aquests dos anys en l’oposició, en el nostre poble han succeït
fets que han centrat l’atenció de la
política municipal. El resultat d’aquests fets en algunes ocasions ha
estat positiu (com la decisió per part
del govern català de construir una
tercera escola al poble). En d’altres,
però, el resultat obtingut no ha estat el desitjat. Ens referim, és clar, a
la decisió de la Generalitat de construir un centre penitenciari al nostre
municipi. Des d’ERC sempre hi hem
estat en contra per les raons ja prou
conegudes per tots i totes. En els

darrers mesos hem presentat una
sèrie d’al·legacions al projecte del
centre penitenciari, i hem mantingut una entrevista amb el conseller
primer, el senyor Josep Bargalló. En
aquesta reunió hi van assistir en
Marc Ges (president comarcal del
partit), la Laura Vilagrà (alcaldessa
de Santpedor per ERC) i la nostra
representant a l’Ajuntament de
Sant Joan, la Gemma Boix.
Continuem estant atents a les decisions que prengui el govern, ens
mantenim i reafirmem en la nostra
postura fent el que estigui a les nostres mans perquè aquest projecte
no tiri endavant.
La vida al poble, però, continua. I
així també ho fa la política municipal. En les últimes setmanes, l’Ajuntament ha engegat el programa de
recollida selectiva. Ens alegrem que
així sigui, ja que des d’ERC sempre

s’ha demanat amb insistència. I animem els santjoanencs i les santjoanenques que el duguin a la pràctica.
La responsabilitat és de tots.
Finalment, volem aprofitar aquest
mitjà per felicitar dos dels centres
educatius del nostre municipi. D’una banda, l’Escola Collbaix pel seu
desè aniversari; de l’altra, l’IES
Quercus, que enguany celebra els
25 anys. Per molts anys!
Des d’ERC continuarem treballant
perquè tots i totes us sentiu representats a l’Ajuntament de Sant Joan
de Vilatorrada.
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8 de juliol

29 de juliol

ESPECTACLE AL PARC LLOBET
La companyia Valabadar presenta
“Caduc”, un espectacle de creació
col·lectiva.
Direcció: Laura Batallé i Pep Maria
Martínez
2/4 d’11 del vespre

CINEMA AL PARC LLOBET
“Polar Express” amb Tom Hanks,
Chris Coppola i Eddie Deezen.
2/4 d’11 del vespre

15 de juliol
(Per determinar)

22 de juliol
CINEMA AL PARC CATALUNYA
“Spiderman 2” amb Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina i James Franco.
2/4 d’11 del vespre

En cas de pluja es actes es faran a la
Sala de Cultura Cal Gallifa.

