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Editorial
Dos anys de molta feina / Dos años de mucho trabajo
Estem encarant el tram final d’aquesta legislatura. El programa
electoral que intentem complir és el nostre compromís amb la
ciutadania, però no és gens fàcil arribar a aconseguir tot allò
que plantejàvem. El dia a dia, les noves necessitats, les noves
situacions, els entrebancs propis i de tercers, a vegades ens
desborden i ens entorpeixen.

Estamos entrando en el tramo final de esta legislatura. El programa electoral que intentamos cumplir con el máximo rigor es
nuestro compromiso con la ciudadanía, pero no es nada fácil
conseguir todo aquello que planteábamos. El día a día, las nuevas necesidades, las nuevas situaciones, las dificultades propias y
de terceros, a veces nos desbordan y nos entorpecen.

En tots aquest anys d’experiència a l’Administració hem après a
ser constants en el treball, a no defallir en els objectius i a ésser
pacients amb els adversaris i les adversitats.

En todos estos años de experiencia en la Administración hemos
aprendido a ser constantes en el trabajo, a no desfallecer en los
objetivos y a ser pacientes con los adversarios y las adversidades.

Els propers dos anys seran molt intensos, potser els més
importants en la vida pública d’aquest poble. Després de
mesos de preparació començaran a visualitzar-se projectes que
esdevindran realitats que generaran opinions diverses.

Los próximos dos años serán muy intensos, a lo mejor los
más importantes en la vida pública de este pueblo. Después de meses de preparación comenzarán a visualizarse proyectos que serán realidades que generaran opiniones diversas.

La compra de terrenys per a nous espais públics, l’estat equilibrat de les finances municipals, els ingressos extraordinaris per
subhastes de patrimoni i llicències d’obres, ens permeten
afrontar amb garanties la localització i el finançament d’equipaments difícils de portar a terme.

La compra de terrenos para nuevos espacios públicos, el balance equilibrado de las finanzas municipales, los ingresos extraordinarios por subastas de patrimonio y licencias de obras, nos
permiten afrontar con garantías la localización y la financiación
de equipamientos difíciles de llevar a término.

En aquest Pregoner trobareu molta informació que us ajudarà a
comprendre la gran quantitat de projectes en els que treballem:
el Passeig del Riu, l'ampliació de la Residència, l'ampliació de
la Llar d'Infants Municipal, la rehabilitació del Sector Nord
de Cal Gallifa, el Casal Jove, el camp de futbol 7, la millora
dels parcs, el Pla de Mobilitat, el reforç del paviment, la millora de l'enllumenat públic, el reforçament dels serveis socials i de la seguretat ciutadana, més formació i ocupació,...

En este Pregoner encontrareis mucha información que os ayudará a comprender la gran cantidad de proyectos en los que
trabajamos: el Passeig del Riu, l'ampliación de la Residència, la ampliación de la Llar d'Infants Municipal, la rehabilitación del Sector Norte de Cal Gallifa, el Casal Jove, el
camp de fútbol 7, la mejora de los parques, el Pla de Mobilitat, el refuerzo del pavimento, la mejora del alumbrado público, el reforzamiento de los servicios sociales y de
la seguridad ciudadana, más formación y ocupación,...

Els acords assolits amb la Generalitat permetran posar en marxa l’ampliació dels CEIPS Joncadella i Collbaix, el nou centre
d’Educació Infantil i Primària, l’ampliació del CAP, les dues promocions d’habitatges de protecció oficial, la cobertura d’una
tram del Torrent del Canigó…
En aquest Pregoner hi trobareu molta informació que us
ajudarà a comprendre la gran quantitat de projectes en
què treballem. El pressupost que estem preparant per l’any
2006 ha d’ésser un instrument efectiu per fer possible assolir
aquests nous reptes.
Ciutadans i ciutadanes de Sant Joan de Vilatorrada, el nostre
compromís és amb el poble i amb la gent, i per això intentem
ser respectuosos, honestos i eficaços en el treball diari, passant
de les paraules als fets.
Bon any 2006!

Los acuerdos alcanzados con la Generalitat permitirán poner en
marcha la ampliación de los CEIPS Joncadella y Collbaix, el nuevo
centro de Educación Infantil y Primaria, la ampliación del CAP, las
dos promociones de viviendas de protección oficial, cobertura de
un tramo del Torrent del Canigó…
En este Pregoner encontraréis mucha información que os
ayudará a comprender la gran cantidad de proyectos en
los que trabajamos. Los presupuestos que estamos preparando para el año 2006 han de ser un instrumento efectivo
para hacer posible la consecución de estos nuevos retos.
Ciudadanos y ciudadanas de Sant Joan de Vilatorrada, nuestro
compromiso es con el pueblo y con la gente, intentando ser
respetuosos, honestos y eficaces en nuestro trabajo diario, pasando de las palabras a los hechos.
Feliz año 2006!

Ezequiel Martínez i Mulero, Alcalde
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Factoria d'Imatges, SL - Impressió: Winihard Gràfics SL - Punts de difusió: Es reparteix gratuïtament. Exemplars disponibles a l'Ajuntament de Sant Joan.
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Atenció a les persones Cultura

Nova temporada Encaix i Desencaix
Enguany apostem per l'heterogeneïtat. Sobre l'escenari de la Gallifa s’hi
podrà veure de tot: teatre de text,
de gest, musicals, dansa... La temporada s’engegarà el 22 de gener
amb Canta tu, amb l’actor manresà
Carles Gilabert i Miquel Àngel Ripeu
(Lo Cartanyà). Uns vells coneguts, la
companyia de teatre Cascai, tornen
de nou per presentar el 19 de febrer
la hilarant Living La Costa Brava. El
12 de març, de la mà de la Factoria
Mascaró arribarà Jo lidais, un espectacle de dansa sobre unes particulars vacances en un càmping.

El 9 d'abril, la companyia Pez en
Raya portarà el seu muntatge Hot
burrito. Finalment, la companyia Total Memos, amb Clara Segura (Mar
adentro, Porca misèria) i Bruno Oro
(El cor de la ciutat, Mire usté), presentarà la peça No et moguis el 21
de maig.
La programació paral·lela DESENCAIX es podrà veure el 28 de gener,
el 25 de març i el 22 d'abril amb els
nous muntatges de Xalana i Parany
i un nou text d'Assumpta Pérez sota
la direcció de Sílvia Sanfeliu.

Descobreix una manera irresistible de llegir!
Qui ha dit que la lectura és un plaer
en solitari? La Biblioteca Cal Gallifa
ofereix la possibilitat de participar
en el Club de Lectura i convertir així
la lectura en un plaer compartit.
Un Club de Lectura és un grup de
persones que llegeixen un llibre al
mateix temps i, un cop al mes, es
troben totes plegades per comentar
i compartir-lo amb altres persones
amb les mateixes afinitats. Entre
tots els membres del Club es fa la
tria de novel·les que es llegiran i la

Biblioteca proporciona gratuïtament
els exemplars. Per ser membre del
Club només cal omplir una butlleta,
que trobaràs a la Biblioteca.
Ja fa un any que es va iniciar el Club
de Lectura i al llarg d’aquests mesos
s’han comentat novel·les de tot tipus. Una de les escollides va ser
“L’ombra del vent”, de Carlos Ruiz
Zafon. El Club va decidir organitzar
una excursió a Barcelona per tal de
recórrer els diferents escenaris d’aquesta gran novel·la.

Nou Servei a la Biblioteca Cal Gallifa
Continuant en la línia d’oferir els últims avenços que sorgeixen en el
camp de les noves tecnologies, la
Biblioteca Cal Gallifa ja disposa de
servei de wi-fi.

necessitat de cables, i té per objectiu augmentar els punts d'accés públics gratuïts a Internet i descongestionar l'actual servei públic ofert per
la biblioteca.

La xarxa sense fils wi-fi (wireless fidelity) transmet les dades a través
d'ones electromagnètiques sense

Amb aquest servei, els usuaris es
poden connectar a Internet des de
qualsevol dels seus dispositius mò-

bils (ordinador portàtil, agenda personal digital (PDA), telèfon mòbil de
3a generació...). Per fer ús del servei
és necessari que els usuaris tinguin
una targeta de xarxa correctament
configurada i que disposin del carnet de la biblioteca, ja que el seu
número i el del DNI serviran com a
validació per entrar a la xarxa.
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A fons...

Sant Joan dona un nou impuls
a l’ensenyament públic
Els centres d'ensenyament de Sant Joan, tots de
caràcter públic, sumen 1.900 alumnes. Per mantenir
l'oferta caminem amb pas ferm per aconseguir una
estructura que garanteixi el futur dels usuaris, que
es preveu que augmentaran progressivament, tal
com ho fa el nombre d’habitants de Sant Joan.

Actualment, les llars d'infants tenen una capacitat per a 184 personetes. I, malgrat que
en poc més de dos anys s'ha duplicat l’oferta,
encara no es pot satisfer tota la demanda. Per
això s'han iniciat obres per ampliar la llar municipal El Xiulet, que esdevindrà un equipament educatiu de tres línies i 114 places. El
conveni que ha signat l’Ajuntament amb el
Departament d’Educació, a banda d’augmentar les places, permetrà obtenir una aportació
econòmica més gran, fet que ha de poder rebaixar els costos dels usuaris.
Les escoles de Primària apleguen 810
alumnes (232 a Collbaix i 578 a Joncadella).
Aquests centres ja han començat el procés
de transformació que els convertirà en centres educatius de dues línies, els quals, juntament amb el centre nou, també de dues
línies, del qual l’Ajuntament n’ha començat
el procès de cessió dels terrenys, dibuixen el
panorama d’equipaments educatius d’Educació Primària al municipi. Ambdós ja tenen
adjudicada l’empresa que ha de redactar el
projecte d’obres perquè tot seguit es puguin licitar. Enguany, l’Ajuntament, atesa la
necessitat urgent i immediata, ha fet les
obres d’adaptació perquè a l’inici de curs
cada centre disposés d’una aula més.
L’IES Quercus atén 556 alumnes de Secundària obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius.
Aquest centre educatiu esdevindrà petit en un
futur proper. Per això ja s'ha entrat en contacte
amb el Departament d’Educació de la Generalitat amb una antelació més que suficient.
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L’Escola Municipal de Música ha consolidat la seva oferta educativa i avui compta
amb 210 alumnes de diferents edats i disciplines. Disposa d’una aportació econòmica
del Departament d’Educació equivalent a un
terç de les despeses que corresponen als ensenyaments anomenats reglats, però l’escola té una oferta força més àmplia.
L’Escola Municipal de Formació de Persones Adultes té una gran importància
tant pel que fa l’educació compensatòria
com a la integració social a través de l’aprenentatge, la immersió lingüística i la formació cultural. Té un total de 154 alumnes,
d’edats i condicions molt diverses.
La Regidoria d’Educació vol agrair als educadors/res, associacions de pares i mares, consells escolars, comissions diverses... la dedicació desinteressada, la professionalitat i la
voluntat de sumar esforços perquè el municipi de Sant Joan de Vilatorrada arribi a
aconseguir un nivell de qualitat que estigui
a l’altura dels temps que vivim.

A fons...

El Xiulet,
un projecte de qualitat
El Xiulet és una llar d’infants
que gestiona, per encàrrec de
l’Ajuntament, la cooperativa
“6TELL” amb un projecte educatiu realista, modern, engrescador, participatiu i vinculat a la
realitat del poble.
Des del la seva inauguració, el setembre de 2003, la Llar no ha parat
de créixer, i ho ha fet sabent combinar amb harmonia les necessitats de
les famílies i una educació als infants, d’acord amb un projecte que

té com a aval més important el convenciment de les educadores i la satisfacció de la pràctica totalitat dels
pares i mares, si fem cas de les enquestes de satisfacció dels usuaris.
I és així com, de mica en mica, s'ha
passat de les 54 places inicials a les
107 quan s’hagin acabat les obres
d’ampliació de la darrera fase, i s’ha
vetllat sempre –educadores, pares i
mares i Ajuntament– perquè els infants rebin una atenció i educació
modernes i de qualitat.

El projecte del 6tell
El projecte elaborat per 6tell i dut a
terme a la llar d'infants municipal El
Xiulet des del 2003, ofereix diverses
tipologies educatives:
La llar d'infants: un espai de relació,
aprenentatge, joc i socialització per a infants de 4 mesos a 3 anys, que consisteix en despertador (8 a 9 del matí), llar
d'infants matí i tarda, servei de menjador, i ludoteca al migdia i a la tarda. Tot
això per assolir els següents objectius:
afavorir el desenvolupament dels infants
atenent les seves necessitats, afavorir el
procés d'autonomia de l'infant, afavorir
el procés de socialització de l'infant i facilitar instruments d'aprenentatge per
afavorir el desenvolupament de les capacitats de coneixement d'un mateix i
del propi entorn.
D’altra banda, també hi ha el RACÓ DE
LA FAMÍLIA, un espai gratuït d'atenció
a les famílies, lúdic i de diàleg per als pares i mares amb infants de 0-3 anys.
Oferim 3 espais diferents: ESPAI NADÓ
( 0-1 any ), ESPAI FAMILIAR (1-3 anys),
ESPAI DE PARES I MARES (amb fills de 03 anys). L'espai nadó i el familiar es duen
a terme setmanalment de 15.30 a 17.30
i el de pares i mares, trimestralment.
L'equip de treballadores ha anat augmentant en la mesura que ha anat

creixent l'escola. Actualment hi ha sis
educadores infantils, dues tècniques
infantils, una monitora de menjador,
una administrativa i una directora.
Aquest equip es regeix per uns principis pedagògics que garanteixen una
bona pràctica educativa a més de la
pràctica diària.
Un d'aquests principis és l'arrelament
al medi socionatural més immediat i
a la realitat i cultura del seu entorn,
el poble de Sant Joan de Vilatorrada.
Per aquest motiu, a la llar d'infants es
potencia el treball d'experiències, la
participació en festes (festa major infantil, carnestoltes...), la representació en actes... i la participació de les
famílies en tots els actes i festes del
poble i de l'escola.
La llar d'infants vetlla pels canvis socials que hi ha hagut a la nostra societat i, per tal de garantir amb èxit
aquesta funció, rep el suport tècnic i
les orientacions d'equips especialitzats com Serveis Socials, Centre d'Atenció Primària, Servei d'Estimulació
Precoç, educadores... Aquesta funció
social té com a objectiu afavorir la
igualtat dels infants en el seu procés
de socialització.
6tell
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Atenció a les persones Ocupació i Seguretat

Iniciatives per reduïr l’atur
El Departament de Treball ens ha
concedit una nova Escola Taller, que
començarà la rehabilitació del sector
Bargay i Mas Llobet, on hi ha la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament. L'Escola Taller durarà dos anys
i tindrà 3 mòduls: construcció, fusteria i jardineria, amb 8 alumnes cadascun i un monitor per mòdul. Els
alumnes han de ser menors de 25
anys i tindran dret a una beca durant els primer 6 mesos i després rebran un salari fins al final de l’escola.

en marxa 5 cursos de formació: el
d'Auxiliar d'Infermeria, amb 12
alumnes; el d'Iniciació a Internet,
amb 10 alumnes; el curs d'Informàtica de l’Usuari, amb 11 alumnes; el
d'Alfabetització d’Informàtica i Internet, amb 10 alumnes; i el d’Alfabetització d’Internet, de 35 hores,
amb 10 alumnes. També cal destacar que el Departament de Treball
ha aprovat 4 plans d’ocupació dels
6 presentats per l’Ajuntament.

Estem molt satisfets
de poder engegar de nou
l'Escola Taller i un nou
Taller Ocupacional.
Noves oportunitats, més
formació i menys atur són
objectius prioritaris
de l'equip de govern.

El Taller Ocupacional de Jardineria es
dedicarà a arranjar espais nous i
mantenir en bon estat eles més degradats i sensibles. També tindrà un
monitor i 8 alumnes-treballadors/es,
que han de ser més grans de 25 anys
i estar a l’atur. Els treballadors/es cobraran un salari sense dret atur.
D’altra banda, el Centre d’Iniciatives
per a la Formació (CIO) han posat

Canvis a la
Policia Local
El sergent de la Policia Local va demanar fa uns mesos una excedència
voluntària per poder fer el seu reingrés a la Guàrdia Civil. Cal informar
que un 15% d'agents de la Guàrdia
Civil tindran la possibilitat d'incorporar-se als Mossos d'Esquadra, on rebran una retribució millor i conservaran la mateixa graduació que tenien,
cosa que abans no era possible.
Informacions diverses, i sovint contradictòries, als mitjans de comunicació sobre unes declaracions seves
han motivat una polèmica local; per
contra, cal destacar la professionalitat de la resta de membres de la
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plantilla en tot aquest afer, els
quals, amb molts menys efectius
per baixes per malaltia i agents que
demanen el trasllat a altres municipis més grans, han cobert amb dedicació, discreció i professionalitat
les feines del dia a dia sense deixar
al descobert cap servei dels que tenen encomanats. Mentre no es cobreixi la plaça vacant, el caporal
Àlex Finqué exercirà la responsabilitat de cap de la Policia Local.

• Nou vehicle per a la Policia Local.
S’ha aprovat la contractació d’un
renting amb opció de compra d’un
nou vehicle Nissan Almera Tino,
que substituirà l’antic Toledo. El
vehicle actual quedarà com a segon
cotxe de reserva.
• L’Ajuntament ha procedit a la
convocatòria de les places vacants

en el cos de la Policia Local i està
previst incrementar la plantilla amb
una plaça més el 2006. Actualment, la plantilla consta de 13 places de Policia Local i una auxiliar
administrativa.
• Hem arribat a un acord amb els
representants sindicals dels funcionaris per signar un conveni per 3
anys, 2005, 2006 i 2007, en el qual
es preveu una millora important per
als policies locals. Esperem que amb
aquestes millores i d’altres per a
tots els treballadors podrem estabilitzar una mica més la plantilla, tot i
que cal ressaltar que és impossible
competir amb els Ajuntaments més
grans i amb els Mossos d’Esquadra.
Cal que el Govern de la Generalitat
es plantegi quin suport es dóna als
Ajuntaments més petits per poder
dignificar la seva tasca amb més
formació i condicions salarials i de
treball millors.

Atenció a les persones

Serveis Socials
S’ampliarà el CAP
Sant Joan

L’ampliació de la
Residència en marxa

S’ha fet pública la licitació del contracte de l’assistència tècnica per a la
redacció del projecte bàsic i d’execució per a l’ampliació del Centre d’Assistència Primària (CAP),
l’estudi de seguretat i salut, l’estudi
geotècnic i el projecte d’activitats per
a la llicència ambiental i posterior direcció d’obres. El pressupost base de
licitació és de 62.739 €, IVA inclòs.

L’any que ve serà clau per desenvolupar l’ampliació de la residència. Ja hi
ha el projecte executiu aprovat, amb
un cost previst de 1.176.000 euros.
Per fer l'obra es disposa dels següents
ajuts: 330.000€ del Pla Únic d’Obres i
Serveis de la Generalitat (PUOSC) i
180.000€ de la Diputació de Barcelona. Encara s’ha de saber l’ajut que ha
de venir del Departament de Benestar
Social de la Generalitat de Catalunya.

Millores Socials
S'ha signat un nou conveni de teleassistències, ja que la Diputació ha
fet una nova concessió del servei de
telealarmes. Aquest servei, destinat
bàsicament a la gent gran, ha baixat
considerablement de preu amb la
nova empresa concessionària. Esperem que la prestació del servei mantingui el nivell de qualitat que tenia
fins ara.
D’altra banda, estem treballant activament per tenir més habitatge social. Properament se signarà un conveni de col·laboració amb l'INCASOL
per a la construcció de dues promocions d’habitatge social als terrenys
de què disposa l’Ajuntament al Pla
Parcial del Canal; es preveu que una
promoció sigui de lloguer i una altra
de venda.

Joventut i infància
Aquest any 2006 s'ampliarà 7 hores
setmanals la dedicació de l’educadora
social i amb 6 hores més la dedicació de
les treballadores familiars. Amb aquesta
mesura volem donar resposta a les necessitats socioeducatives de l’Àrea
d’Infància i Joventut i Serveis Socials.

Per fi, un Casal Jove
a Sant Joan
Els espais cedits al col·lectiu dels joves
han estat sempre provisionals, precaris
i insuficients. Teníem el compromís de
resoldre el tema en el mandat actual i

per això hem encarregat la redacció
del projecte executiu per fer un Casal
Jove. El Casal se situarà al costat dels
locals de darrere el cementiri, que actualment ocupa l’Esplai Lairet. El projecte integrarà la part construïda amb
la part nova, i oferirà uns espais adequats per als joves, on podran desenvolupar tota mena d'activitats.

140 infants
a les Colònies Urbanes.
Sortides, jocs, activitats esportives,
culturals, lleure… han fet les delícies
dels participants que any rere any re-

peteixen a les Colònies Urbanes, enguany organitzades per l’Ajuntament
amb la col·laboració tècnica del CAE.

Nou projecte
per a la ludoteca.
Quan es va inaugurar la nova Biblioteca, es va posar en servei un espai per
a ludoteca a l’Àrea Infantil, però aviat
es va veure que el lloc quedava petit.
Per aquest motiu, a l’hora de fer la redacció del projecte de sector Nord de
Cal Gallifa hem tingut present que es
podria construir un espai més gran
per ubicar-hi aquest servei.

Participació Ciutadana
Després d’una primera diagnosi de la situació en què actualment es troba l’Ajuntament pel que fa a la participació
ciutadana, ja tenim un primer esborrany de Reglament, que cal discutir i consensuar amb la Junta de Portaveus. El
document també es presentarà a les entitats i la ciutadania per tal que puguin expressar la seva opinió. El 21 de gener es farà una jornada de debat oberta a tothom que vulgui dir-hi la seva.
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FESTES

Festa Major infantil
La Festa Major Infantil d’enguany ha fet les delícies dels
més petits gràcies a l’entitat El
Sidral, que un any més ha organitzat l’esdeveniment.
El divendres a la tarda, el pregó
d'en Kiko –personatge emblemàtic
de la Festa Infantil- i la pluja de confetti van fer gaudir xics i grans.

Aquest any, a causa de la forta sequera, no va ser possible fer la merengada i la ruixada, però en canvi
es va fer un espectacle infantil a la
plaça de la Pau.
El correfoc del dissabte va ser un èxit
i les activitats del diumenge també,
tant el jocs per als nens i nenes com
l’espectacle de cloenda, tot i la calor
que feia aquelles hores del migdia.

Festa Major
Un altre any, la Festa Major va ser
molt concorreguda, tant pels santjoanencs i santjoanenques com per
gent de la comarca, que van omplir
els carrers per gaudir d’una gran
Festa. Com cada any, hi va haver
una gran diversitat d’actes: balls,
concerts, sardanes, teatre, festivals,
cercatasques, castell de focs, gegants, botifarrades, festes populars,
exposicions, concursos, campionats
i actes esportius...

Per primera vegada, Sant Joan va
poder gaudir d’una revetlla gratuïta,
fet que va afavorir que el jovent és
quedés al poble, de manera que es
va complir l'objectiu marcat. Els
balls van omplir la Plaça a vessar de
gent de totes les edats, que gaudien de la música en directe que les
orquestres ens van oferir.
El castell de focs va complir l’horari
establert i el Teatre de Guerrilla va

Fira festa tardor
Aquest any, a les activitats tradicionals com la Fira d’Artistes i Artesans,
la Fira Ramadera, les parades de comerç, el tren turístic, l’exposició de
cotxes antics, les parades de La Verbena, Ràdio Sant Joan, Linux, Consorci Turístic del Cardener, Casal de
la Gent Gran, ABIC, els actes d’homenatge als avis més grans..., s’hi
han afegit altres activitats que han
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estat molt concorregudes de públic.
És el cas de l’exposició de rèptils i la
desfilada de moda i pentinats organitzada pel comerç local.
Ha estat una de les Fira Festa Tardor amb més visitants gràcies a
l’esforç de les entitats organitzadores i al temps, que aquest any hi va
acompanyar.

fer passar una estona agradable a
l’aire lliure. Les exposicions situades
per tot el poble van ser molt visitades, com també els tornejos de les
entitats esportives.
Volem agrair a totes les entitats i col.lectius la seva col.laboració; gràcies a ells és possible la
diversitat d’actes programats
durant la Festa Major.

Festa de la
Castanyada
El dia 1 de novembre es va celebrar
al Parc Llobet la Festa de la Castanyada. L’acte va ser molt concorregut
i les castanyes van menjar-se amb
delit, malgrat que el temps no hi
acompanyava. L’Esplai Lairet i diferents voluntaris, conjuntament amb
l’Ajuntament, van ser els encarregats d’organitzar la festa.

Atenció a les persones

Més espai per nous equipaments

Esports
• S'ha realitzat un estudi de viabilitat de la piscina coberta, i s'ha presentat una sol·licitud de subvenció a
la Secretaria de l’Esport de la Generalitat. Caldrà esperar el resultat
d’aquesta convocatòria, que pot
obrir el camí per a la redacció del
projecte i la construcció d’aquest
equipament. L’estudi és molt ampli i

ambiciós, ja que, a banda de l’espai
d’aigua, proposa la creació d’altres
serveis complementaris i espais polivalents per a activitats diverses: fitness, sala de màquines...
• Les obres d’arranjament de la teulada del camp de futbol ja s’han acabat, i també l’ampliació d’un dels dos
vestidors. Lamentem la lentitud de les
obres, que ha estat deguda bàsicament al retard a rebre uns materials.

• La manca d’espai feia difícil encabir
futurs equipaments a la zona esportiva. Per aquest motiu, s'han comprat nous terrenys per situar-hi el
camp de futbol 7 i la piscina coberta.
Aquests equipaments han de complementar la xarxa esportiva existent
i oferir una millora en el servei, tant
quantitativa com qualitativa.

Ampliació del sector
nord de Cal Gallifa
S’ha encarregat la redacció del projecte executiu de
l’ampliació del sector Nord de Cal Gallifa. El projecte
preveurà un espai cultural polivalent complementari i
un espai per a la ludoteca. També ha de resoldre la urbanització exterior del recinte i la seva connexió amb la
urbanització actual.
Maqueta de Cal Gallifa, amb aquest projecte s’acaba el procés de rehabilitació de la Fàbrica, iniciat fa més de 15 anys.

Canvis al cartipàs Municipal
El mes de desembre vinent, la regidora Patrícia Delgado serà mare. Per aquest motiu, i considerant també
que calia fer alguns canvis, l’Alcaldia ha decidit modificar el cartipàs i redistribuir les regidories.
Patrícia Delgado deixa Promoció Econòmica a mans de
Fermí Torres, fins ara responsable d’Esports. Jordi Solernou, regidor de Festes, Infància i Joventut, serà el
nou responsable d'Esports.
En el moment de la seva maternitat, Patrícia Delgado
serà substituïda provisionalment per Ramon Vancell a
l’Àrea de Serveis Socials i Conxita Tarrés a l’Àrea d’Imatge Corporativa. Víctor Borjas, regidor de Medi Natural per IC-Verds, deixa les seves responsabilitats de
govern per una beca de treball a l’estranger i serà
substituït per Josep Ros.

Dia internacional contra
la Violència de Gènere
Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de
Gènere (25 de novembre), es van programar diversos actes: un taller d’habilitats socials, cursos de cuina, l’exposició “Dona, què més vols?”, una xerrada sobre la violència
domèstica, el sopar amb espectacle a la Sala de Cultura
Cal Gallifa i, finalment, una encesa d’espelmes seguida de
la lectura del manifest contra la violència de gènere, el
mateix dia 25 de novembre.
Volem destacar que aquesta programació ha comptat
amb la participació de la Comissió Interdepartamental
de l’Ajuntament i la imprescindible col·laboració del
voluntariat, sobretot de la Comissió de la Dona, formada per diferents persones amb moltes ganes de treballar en temes de gènere.
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Atenció a les persones Hisenda i Administració

Us expliquem les Ordenances
La voluntat de l'Ajuntament
és de moderació amb les ordenances fiscals; per això
majoritàriament experimenten un increment d’un 3,5
%, xifra que s'aproxima a la
previsió de l’augment de
l’IPC interanual. Tot i amb
això, volem fer un esment
especial a aquelles taxes
que per la seva incidència
directa en la població tenen
una repercussió més global:

Impost
IAE i ICIO

Augment
3,5%

(construccions i obres)

IBI

tipus impositiu 0,585

• El tipus impositiu de l’IBI té un creixement una dècima inferior al de l’exercici passat (0,682); s’ha optat per
aquest augment més baix per trobar
un cert equilibri impositiu que atenuï
el recent increment cadastral.

(contribució)

Vehicles
Escombraries

domèstica (de 75 a 80 €)
comercial

Aigua potable

mitjana: 3,5%
6,6%
8%
3,3%

consums raonables

Majoritàriament experimenten un increment

• La taxa d’escombraries creix per
sobre de la mitjana per tal d’acostar-la al cost del servei, que, tanmateix, continuarà essent deficitari.
• Finalment, el subministrament
d’aigua potable s’ha hagut d’adaptar a la nova estructura de quatre
trams, d’acord amb les directius de
l’Agència Catalana de l’Aigua.

d’un 3,5 %, xifra que s'aproxima a la
previsió de l’augment de l’IPC interanual.

Centre Penitenciari
Els LLedoners
Continuen avançant les accions per a
la construcció del Centre Penitenciari
Els Lledoners, de tal manera que les
obres començaran el primer trimestre
de 2006, un cop complerts els tràmits administratius corresponents.
El mes de juliol es va sol·licitar la
llicència d’obres, que es va concedir
al mes de setembre. Actualment el
projecte està en fase de licitació i ja
s’ha aprovat el projecte executiu del
centre penitenciari per un import de
11.900.000 euros.
Després de presentar el projecte a la
Comissió de Seguiment, farem una
presentació pública a Sant Joan de
Vilatorrada. Des de l'Ajuntament fem
una valoració positiva del projecte, ja
que s’han tingut en compte la majoria d’aspectes que demanàvem.
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Cal destacar que hem acordat amb
el Departament de Justícia fer al
Centre d'ocupació de Cal Gallifa
unes sessions informatives per a totes aquelles persones interessades a
presentar-se a la convocatòria de les
places de funcionaris per al Centre
Penitenciari Els Lledoners.

Es faran unes sessions
informatives per a totes
aquelles persones interessades a presentar-se a la
convocatòria de les places
de funcionaris per al Centre
Penitenciari Els Lledoners.

Pinzellades
• Nou conveni col·lectiu. S'ha arribat a un acord amb els funcionaris i
treballadors de l’Ajuntament per a
un conveni de 3 anys (2005, 2006 i
2007). Aquest acord garanteix l’increment retributiu pels treballadors
d’acord amb l’IPC anual.
• L'Ajuntament de Sant Joan ha adquirit la finca que hi ha al costat de
l’Església. Amb aquesta adquisició
es completa la disposició de tots els
terrenys que hi ha al voltant de l’equipament religiós, que ocupa un
lloc molt cèntric del poble. L’any
que ve s’enderrocarà la casa que
ocupa el solar, que tindrà una superfície de 212 m2.
• S’han comprat terrenys a la zona
esportiva, concretament els que estan situats entre les pistes de tennis
i la carretera de Calaf. La superfície
d'aquests terrenys és de 1.979 m2.

La vida d’un poble
Homenatge a la Gent gran
El dia 23 d’octubre Sant Joan de Vilatorrada va homenatjar
els nascuts l’any 1920, que enguany han fet o faran 85
anys. Es van reunir 19 homenatjats amb els seus familiars a
la Sala de Cultura Cal Gallifa, on se’ls va fer lliurament de
plaques commemoratives. Ezequiel Martínez, alcalde de
Sant Joan, i la Dolors Ferré, responsable del Casal de Gent
Gran, van lliurar els obsequis en una vetllada festiva i lúdica.

Sant Joan Solidari coopera
amb Nicaragua
Actualment, Sant Joan Solidari està treballant en dos
projectes a Nicaragua, a la ciutat de Masaya:
• Preescolar comunitari “COAR Monimbó”. Va començar a principis dels 90, a iniciativa d’un grup de dones que van crear un menjador popular per combatre
els problemes de desnutrició dels infants, ha anat creixent fins a convertir-se en un centre de preescolar. Sant
Joan Solidari finança la totalitat del cost d’aquest centre
des de l’any 2002 i ha donat suport a projectes de millora dels seus espais i infraestructures.
• Beques escolars per a infants de primària i secundària. L'objectiu principal del projecte és l’escolarització i educació bàsica d’infants amb escassos recursos
econòmics. L’any 2005, es van becar 90 nens i nenes;
l'objectiu d'enguany és arribar a 100 infants.

Projecte Memòria viva
L'octubre passat es va iniciar el projecte Memòria Viva:
"La indústria tèxtil al Mig Cardener", gràcies a la col·laboració dels Ajuntaments de Sant Joan de Vilatorrada i Sant
Martí de Torroella i la Fundació Aplicació de Callús.
Els objectius de Memòria Viva són formar la gent gran en
l'ús de les TIC i recollir la història tèxtil local a partir dels re-

cords dels col·laboradors i col·laboradores, i també de fotografies, enregistraments sonors, vídeos i una exposició
final com a cloenda del treball de la reconstrucció històrica
de les fàbriques Gallifa, Burés i Borràs, de Sant Joan de Vilatorrada, i El Molinet, El Paperer i Can Canals, de Sant
Martí de Torroella.

AVIBAGES, S.L.
QUALITAT PUJOL
L'empresa neix a finals dels anys seixanta amb el nom
d'Escorxador Industrial d'Aus i Conills PUJOL. L'any
1992, a causa del volum de creixement de l'empresa, es
produeix una ampliació que dóna lloc al que avui coneixem amb el nom d’AVIBAGES, S.L. - QUALITAT PUJOL.
La nostra activitat es fonamenta en l'engreix i sacrifici
dels nostres propis animals, de manera que fem tot el
cicle integrador: des del naixement i l’engreix del pollet
fins al sacrifici, l’elaboració dels productes, etc. Aquest
fet ens diferencia d’altres empreses del sector.

Gràcies a les 33 persones que formem l'equip humà
d'AVIBAGES, S.L. - QUALITAT PUJOL, s'assoleix un volum anual de 1.600.000 animals sacrificats.

Els serveis fitosanitaris i veterinaris són presents en tots
els nostres àmbits per garantir la qualitat del producte,
que es comercialitza arreu de les comarques catalanes.

El compromís adquirit envers els nostres clients ens esperona a mantenir de manera rigorosa, professional i
personal la feina ben feta dia a dia.
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Territori MEDI URBÀ

Reciclar, un benefici a tots nivells
L'abril de 2005 es va implantar la recollida de matèria orgànica a Sant Joan
de Vilatorrada. Des d'aquell moment,
moltes famílies s'han incorporat al sistema, però encara en resten moltes
que no fan l'esforç. El regidor competent de l'àrea afirma: No ens cansarem
d’insistir en la necessitat de col·laborar
més intensament en el reciclatge de residus. Caldrà que sigui obligatori perquè tothom recicli? Si tots els veïns i
veïnes de Sant Joan col·laboréssim en
la recollida selectiva de la matèria

Un benefici per
al medi ambient i
per a la butxaca
Cal recordar que les ajudes europees
destinades a supervisar els abocadors
durant els 30 anys posteriors a la seva
clausura s’han acabat i, per tant, tots
aquests costos que abans estaven
subvencionats ara es graven sobre els
residus que entren a l’abocador. En
canvi, no es graven als que entren a la
planta de compostatge. Aquest fet,
juntament amb les polítiques que es
duu a terme la Generalitat de Catalunya, que penalitzen el rebuig i fomenten l’orgànica, fan que el cost de portar a l’abocador una tona d’escombraries sigui molt més car que portar-la
a la planta de compostatge. Per tant,
com més orgànica recollim i menys rebuig generem, més econòmica serà la
nostra taxa d’escombraries.

Com més orgànica
recollim i menys
rebuig generem,
més econòmica
serà la nostra taxa
d’escombraries
12

orgànica, probablement no caldria
apujar les taxes.
Al quadre hi teniu les dades de la recollida de matèria orgànica al municipi. Hi
observem que la recollida va començar
amb molta empenta, però de mica en
mica les tones recollides de brossa
orgànica s'han anat reduint. Aquest
2006 l’Ajuntament impulsarà nous projectes per estimular aquest tipus de recollida, ja que es considera molt important. Des d'aquí, us animem a recobrar

les ganes inicials i fins i tot a superarles, amb l’objectiu de poder veure els
contenidors d’orgànica plens i, en canvi, els de rebuig gairebé buits.

Mes
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre

Tm
40.5
53.2
49.9
54.6
47.7
45.5
42.7

Sant Joan es renova
S'estan millorant les instal·lacions
de places i parcs de Sant Joan: a la
placeta Puigmal s’han millorat el
mobiliari urbà, els jocs infantil i
l’enllumenat. Al parc d’Alzines s’ha
renovat el mobiliari i a la plaça de
la Solidaritat s’ha previst la
instal·lació d’un joc multiusos.

Per millorar les instal·lacions de la resta de parcs s’està realitzant un estudi
per detectar tots aquells aparells i jocs
que no reuneixin les condicions adequades i canviar-los per altres de més
actuals.

S'inaugura el Passeig del Riu

El dissabte 29 d’octubre es va inaugurar un nou tram del passeig entre els
carrers Ample i Migdia. A l'acte hi va assistir la directora de Serveis Territorials del Departament de Governació i Administracions Públiques, la Sra.
Violant Mascaró, que, conjuntament amb l’alcalde, va fer un dels parlaments d'inauguració. Mascaró va destacar la importància de la urbanització
d’aquest sector per a la millora de la mobilitat dels vehicles i els vianants i la
recuperació d'un espai molt agradable per a l’esbarjo.

Territori MEDI URBÀ

En marxa la
primera fase del
Pla de Mobilitat

Pinzellades
• Aquest hivern tenim previst fer una
reposició important d’arbres morts,
després d’hiverns freds amb nevades
i un estiu amb una forta sequera.
• La Regidoria de Medi Natural i l’Entitat Descentralitzada de Sant Martí
han treballat per millorar el camí
d’accés al cementiri de Joncadella.

Durant els mesos d’octubre i novembre s’ha portat a terme la part
més important de la primera fase
del Pla de Mobilitat, en la qual s’han realitzat les següents accions:
• Reserva d’aparcament en zona
blava gratuïta a diferents trams
dels carrers Manresa i Major.
• L’aparcament al carrer Major s'ha
canviat de costat per millorar la seguretat dels vehicles que s’incorporen des de l’avinguda Montserrat.
• S'han instal·lat passos elevats a
l’avinguda Torrent del Canigó,
Montserrat i Salvador Espriu, que
actuen com a reductors de velocitat i faciliten el pas i la seguretat
dels vianants.
• S'ha ampliat la vorera a l’altura
dels números 65 a 69 de l’avinguda Montserrat, per posar una marquesina i millorar la parada de
l’autobús.
• S'han instal·lat reductors de velocitat a dues corbes perilloses, a l’inici de l’avinguda Montserrat i al
final del carrer Torrent del Canigó.

• Estan finalitzant les obres del
nou parc Garcia Lorca: es tracta
d’un espai diferent, amb personalitat pròpia, gràcies als jocs infantils
que s’hi han instal·lat i una nova
placeta que s’hi ha construït. A
més, els veïns i veïnes han aportat
suggeriments i idees al projecte inicial que n’han millorat alguns aspectes, sobretot pel que fa a la seguretat i mobilitat.
• Seguint les indicacions de l'informe tècnic, s’ha reforçat el paviment dels carrers que presentaven
un estat més deficitari. Concretament, els carrer que s’han beneficiat
d’aquesta actuació són: Antonio
Machado, Trafalgar, Àngel Guimerà,
Lleida, Santuari de Núria i Ametllers.
• S’ha aprovat el projecte d’urbanització de l'accés al mas Sant Joan,
que millora substancialment la urbanització del sector, ja que inclou la
construcció d’una claveguera, que
actualment passa per dins una finca
privada, i millora el paviment existent.
• S’ha aprovat el projecte d’urbanització i les contribucions especials
del tram del passeig del Riu que
va des del carrer Sant Pau fins al
carrer Sardana. L’obra està subvencionada pel Pla Únic d’Obres i
Serveis (PUOSC) de la Generalitat,
amb 163.168,00 , i pels Fons Europeus Feder, amb 100.000,00€. Això
permet a l’Ajuntament incrementar
el suport als veïns afectats per la urbanització. L’empresa adjudicatària
de l’obra és CIOSA.

• S'han realitzats dues modificacions puntuals per disposar de més
sòl per a equipaments educatius.
La primera, al sector Ermots, on s’ha fet una reserva de sòl, i la segona, al sector Collbaix, per millorar la
situació dels equipaments educatius
i ubicar el nou centre d’Ensenyament Infantil i Primària més a prop
del sector urbà.
• S’ha aprovat inicialment la modificació del sector Ametllers per aconseguir una millor redistribució del sòl
urbà al sector i poder desenvoluparlo posteriorment. Hi ha un acord
previ amb els propietaris per desenvolupar el Pla Parcial corresponent.
• S’ha aprovat una reforma del projecte que millora la urbanització del
Pla Parcial del Canal amb l’arrenjament del canal. Es tracta d’una obra
necessària per acabar la urbanització del sector.

Volem millorar el
servei d’autobús
En el Ple ordinari d’octubre es va
aprovar per unanimitat una moció
per a la millora del transport públic
presentada per IC-Verds.
No és la primera vegada que s’aproven mocions d’aquest tipus, però la
resposta de l’empresa no ha estat
sempre l’adequada. S'ha obert contactes amb l’empresa i el Departament de Transports de la Generalitat, i sembla que hi ha una certa
predisposició a abordar millores que
caldrà veure com es concreten, ja
que la renovació de la concessió fins
a l'any 2023 aprovada per l'anterior
Govern, pocs dies abans de les últimes eleccions autonòmiques, fa
més complicat arribar a un acord.
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Opinió
ARTICLE OPINIÓ PSC

Cohesió, treball i informació
Durant molts mesos, el nostre grup
ha hagut de conviure amb la pressió
externa, la crítica política i el treball
diari. Hi ha hagut moments difícils,
que s’han superat bàsicament per la
coherència d’idees i un alt grau de
comunicació i d’intercanvi d’informació entre tots els regidors i regidores de l’equip de govern.

tint, negociant i buscant el finançament adequat per a la seva execució.

Tot això ha generat molta confiança
entre nosaltres i una cohesió interna
que ens ha ajudat a tirar endavant
els objectius marcats.

L’Ajuntament és, en aquests moments, una gran màquina de tren
que arrossega força vagons carregats d’idees i projectes. És vital poder arribar a la destinació i descarregar el tren. Per això cal que la
màquina tingui la potència necessària. Cal dir que en aquest trajecte
hem trobat la comprensió i el suport
de molts departaments del govern
de la Generalitat i de la Diputació.

Darrere nostre hem tingut sempre
el suport de l’Agrupació Local del
PSC i de molts ciutadans i ciutadanes que ens han ajudat a continuar
la tasca de govern, amb respecte a
totes les idees i la prudència necessària a l’hora de defensar els
nostres arguments.
Ara cal portar a terme tots aquells
projectes que hem preparat, discu-

Som conscients de les mancances i,
naturalment, queden assumptes per
resoldre, però no tingueu cap dubte
que els afrontarem amb il·lusió,
amb dedicació i intentant buscar les
solucions més adequades.

Voldríem destacar la bona entesa i la
confiança mútua amb els companys
i companyes del Grup Municipal
d’IC-Verds en l’aplicació del Pla de
Mandat que vàrem consensuar i pel
qual hem treballat conjuntament.
Cal ressaltar que hem procurat sempre facilitar al màxim la informació
utilitzant tots els mitjans informatius
al nostre abast per tal de poder arribar a la gent: El Pregoner, fulls informatius, reunions, diaris, televisió local, ràdio, audiència pública al Ple...
Estem convençuts que l’esforç ha
valgut la pena i encara que el tren
no circuli a la velocitat que voldríem, de ben segur que arribarà al
nostre poble i deixarà les mercaderies al seu lloc.

Creiem, també, que en aquest tram de
legislatura el nivell d’aportació d’idees i
propostes de CIU i ERC en la majoria
d’assumptes ha estat molt baix.

ARTICLE OPINIÓ CiU

Gir social?
Primer de tot volem agrair a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
l’oportunitat d’utilitzar El Pregoner
per desitjar-vos bones festes de Nadal i bon any nou, si és que aquest
butlletí arriba a les vostres mans
abans, durant o després de les festes
de Nadal. En tot cas, bon any 2006.
Com sabeu, un any més tindrem puja d’impostos al nostre municipi. Si
feu la mitjana dels impostos més comuns: IBI, taxa de deixalles i vehicles
tracció mecànica..., veureu que a
l’any 2006 la mitjana de l’increment
s’apropa molt al 6 per 100, i en alguns casos fins i tot més. Recordeu,
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a més, l’aplicació progressiva (no
progressista) dels nous valors cadastrals, que encara durarà 9 anys més.
Cal dir que és el nostre Ajuntament
és qui fixa aquests impostos i taxes.
Algú de vosaltres m’ha demanat:
com és que d’impost de circulació
és més car a Sant Joan que no a
Manresa? La resposta és senzilla:
l’equip de govern del nostre Ajuntament així ho ha decidit.
Però, segurament, la principal preocupació, a part de pagar els impostos, és preguntar-nos: quins
són els serveis que rebem a canvi?

La resposta a aquesta pregunta és
la més clara en el sistema democràtic, ja que, en funció de la nostra
satisfacció, escollirem la nostra opció política; és dir si els nostres impostos es dediquen coses que ens
són properes o no.
Tot això de la puja d’impostos sempre es fa amb el pretext del gir social. Tot i amb això, cal fer com diu
Tony Blair: sobretot a l’hora de fer el
gir social no us deixeu de posar l’intermitent a l’esquerra i girar cap a la
dreta, per anar en la bona direcció.
Grup Municipal de Convergència i Unió

ARTICLE OPINIÓ ICV

30 anys després de la mort de Franco, trenquem l’amnèsia
En la discussió del nou Estatut per
Catalunya s’ha parlat molt de nació,
drets històrics i finançament. A ICVEA reivindiquem que és l’Estatut
que ha de servir per millorar les
condicions de vida dels set milions
de catalans i catalanes per un llarg
període i treballar pel futur sense
oblidar el passat.
L’article 54.1 de la proposta de nou
Estatut diu: “La Generalitat i els altres
poders públics de Catalunya han de
vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu
que testimonia la resistència i la lluita
per les llibertats democràtiques i els
drets nacionals i socials [...]”.
El 14 d’abril de l’any 1931 i el 18
de juliol del 1936 són dues dates
importants en la història de l’Estat
espanyol i de les quals, aquest any
2006, es compleixen 75 i 70 anys
respectivament. Tanmateix, des de
l’inici de la Transició fins a l’actualitat, Espanya, al nostre parer, ha patit un procés d’amnèsia total provo-

cat, entre d’altres, per les polítiques
a favor de l’oblit dutes a terme pels
governs de la UCD i els del PSOE de
l’etapa de Felipe González, i intensificades pels governs del PP.
No podem permetre que s’oblidin els
milers de persones que van morir
afusellades o van patir persecució política durant els gairebé 40 anys de
dictadura posteriors a la Guerra Civil.
La II República espanyola passarà a
la història com un règim democràtic
fruit d’unes eleccions municipals en
què va rebre el suport de la gran
majoria de la societat espanyola.
Una II República que va impulsar, tal
com s’incloïa en la Constitució espanyola de 1931, unes propostes
molt progressistes per al seu temps,
amb l’impuls d’un canvi social amb
un protagonisme del moviment
obrer, unes polítiques educatives i
culturals ambicioses amb l’aparició
de les primeres biblioteques municipals, un reconeixement de la realitat
plurinacional de l’Estat i una separació total entre Estat i Església que,

tot sigui dit, no estaria gens malament que l’actual govern del PSOE
tingués en compte. Desgraciadament, però, l’Estat republicà es va
veure truncat pel cop d’estat del juliol del 36, encapçalat per Franco, i
la seva victòria a la Guerra Civil.
ICV–EA hem sigut capdavanters en
els darrers temps en l’impuls d’unes
polítiques de recuperació de la
memòria històrica, gràcies a la gestió del nostre company Joan Saura
des de la Conselleria de Relacions
Institucionals i Participació de la Generalitat, i també per la demanda,
irrenunciable, que en el capítol de
principis rectors de la proposta de
nou Estatut per Catalunya es faci
referència a aquest tema.
És per tot això que ICV-EA de Sant
Joan properament presentarem al
Ple municipal de l’Ajuntament una
moció en reconeixement de la II República i de totes les persones que
van ser perseguides o afusellades
per les seves opcions personals, ideològiques o de consciència.

ARTICLE OPINIÓ ERC
Aquest darrer mes hem començat a
visualitzar, en alguns carrers del poble, l’execució del Pla de Mobilitat i
Seguretat Vial. Potser els canvis més
visibles han estat els passos de vianants, obres que provoquen inconvenients però que, al nostre parer,
són necessàries i imprescindibles.
Tot i aquest avenç tangible, pensem
que encara en són necessaris alguns
més, sobretot a l’alçada de l’Institut.
Creiem que amb l’execució d’aquest
Pla de Mobilitat perdem l’oportunitat
de transformar el carrer Major (des
de la plaça de l’Església fins a la cruïlla amb el carrer del Pont) en una zona de prioritat de vianants.

També queda sense resoldre l’entrada al municipi pel pont Nou (c/
Riu Cardener), on s’entrecreuen
una via principal amb el que, per a
nosaltres, ha d’ésser un passeig del
Riu de prioritat de vianants, on la
manca de visibilitat és evident i el
moviment de les persones, força
perillós, a causa de la nombrosa
circulació de vehicles.
En aquest sentit, volem manifestar
la nostra preocupació per la manca
de vigilància de la Policia Local a
les entrades i sortides dels centres
docents. Aquest aspecte és clau
per al bon funcionament del nostre
poble, ja que té a veure amb la se-

guretat d’una bona part dels habitants de Sant Joan de Vilatorrada.
Aprofitem l’avinentesa per saludar
tots els sanjoanencs i les santjoanenques, i per desitjar-vos un bon
Nadal.
Grup Municipal ERC- Sant Joan
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Foto històrica
El riu Cardener amb les tres fàbriques

El Cardener:
Una alternativa
turística atractiva
D’un temps ençà, les activitats turístiques han
començat a prendre importància a la comarca
del Bages. Un augment de places de turisme rural i de noves activitats d’oci, han permès generar una altra via de desenvolupament econòmic.

D’altra banda, els productes locals, que ens han fet
gaudir de la bona cuina casolana des de fa generacions, són un element identificador que cal potenciar, dinamitzar i donar a conèixer. Per aquest motiu, a les instal·lacions de l’Oficina de Turisme del
Cardener hem creat l’Agrobotiga del Cardener, un
espai destinat a la venda de productes gastronòmics i artesanals autòctons del Cardener i la comarca del Bages. Us convidem a conèixer aquest
mirall de tradicions i recursos del Cardener. Us hi
esperem!

El Consorci de Turisme del Cardener va néixer
l’any 2001 com una eina de promoció dels municipis i de les associacions de caire privat que tenen l'oportunitat de gestionar uns recursos comuns per tal d'aconseguir "promoure el
Cardener com una alternativa turística atractiva
dins de la província de Barcelona".

Consorci de Promoció Turística del Cardener

El Consorci assumeix el lideratge turístic de la
zona, coordinant, dinamitzant i ajudant els sectors interessats en el foment del turisme, i contribueix a la conservació dels recursos naturals i
socioculturals del territori per anar cap a un turisme sostenible.

Oficina de Turisme del Cardener
Agrobotiga del Cardener
C-55, km 39
08250 Sant Martí de Torroella (Sant Joan de Vilatorrada)
Tel./fax: 93 836 17 08
consorcicardener@diba.es
www.elcardener.com

