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Editorial

L’hora de la veritat
La hora de la verdad
L’acabament de molt sectors del poble està propiciant la
urbanització de les zones més complicades i on l’acord és
més difícil: canalització del rec, urbanització del Passeig del
Riu, obtenció de terrenys per a l’escola nova... són una
mostra clara de sectors on ha calgut intervenir.
Creiem i defensem que l’interès general ha d’estar per
sobre del particular, tot i que reconeixem que els particulars tenen uns drets que s’han de respectar d’acord
amb la legalitat vigent.
Els sectors de nou creixement també han començat a
desenvolupar-se amb el trasllat de les línies d’alta tensió
en el sector Collbaix i amb el proper desenvolupament
del pla parcial del sector Ametllers.
Tanmateix s’ha arribat a acords amb el Departament
d’Educació per tirar endavant en els dos propers anys un
projecte educatiu engrescador: millora important del
CEIP Joncadella, ampliació del CEIP Collbaix i construcció
d’un nou centre d’infantil i primària.
Amb el Departament de Salut s’ha arribat a un acord
per ampliar el CAP, que ja està en fase d’adjudicació de
l’obra.
Atesa la subvenció que ens ha concedit la Secretaria de
l’Esport, hem aprovat el projecte bàsic i de gestió per a
la construcció d’ una piscina coberta.
Amb el Departament d’Arquitectura s’ha signat un conveni per ampliar, rehabilitar i construir una ludoteca al
sector Nord de cal Gallifa.
El Departament de Cultura ens ha assignat un ajut per
acabar els elements escènics de l’interior de la sala de
Cultura.
L’Agència Catalana de l’Aigua ens ha concedit un altre
ajut per construir un nou dipòsit de capçalera per reforçar l’abastament d’aigua als nous polígons industrials
i al centre penitenciari.
La signatura d’un conveni amb el Departament d’Habitatge permetrà la construcció de nous habitatges de
protecció oficial de venda i de lloguer.
No cal dir-vos que el gran volum de gestió per a l’execució de tots aquests projectes ens obliga a fer un esforç
molt important en aquest tram final de la legislatura.

La finalización de muchos sectores del pueblo está propiciando la urbanización de las zonas más complicadas y
donde los acuerdos son más difíciles: canalización del
canal, urbanización del Passeig del Riu, obtención de terrenos para la escuela nueva... son una muestra clara de
sectores donde ha sido conveniente intervenir.
Creemos y defendemos que el interés general prevalece
por encima del particular, reconociendo que los particulares tienen unos derechos que hay que respetar de
acuerdo con la legislación vigente.
Los sectores de nuevo crecimiento también han empezado a desarrollarse con el traslado de las líneas de alta
tensión en el sector Collbaix y con el próximo desarrollo
del Pla Parcial del sector Ametllers.
También se ha llegado a un acuerdo con el Departament
d’Educació para poner en marcha en los dos próximos años
un proyecto educativo ilusionante: mejora importante en el
CEIP Joncadella, ampliación en el CEIP Collbaix y construcción de un nuevo centro de infantil y primaria.
Con el Departament de Salut se ha llegado a un acuerdo
para ampliar el CAP que ya está en fase de adjudicación
de la obra.
Dada la subvención que nos ha concedido la Secretaria
de l’Esport, hemos aprobado el proyecto básico y de
gestión para la construcción de una piscina cubierta.
Con el Departament d’Arquitectura se ha firmado un
convenio para ampliar, rehabilitar y construir una ludoteca en el sector Norte de cal Gallifa.
El Departament de Cultura nos ha asignado una ayuda
para finalizar los elementos escénicos del interior de la
sala de Cultura.
La Agència Catalana de l’Aigua nos ha concedido otra
ayuda para construir un nuevo depósito de cabecera para reforzar el abastecimiento de agua a los nuevos polígonos industriales y al centro penitenciario.
La firma de un convenio con el Departament d’Habitatge permitirá la construcción de nuevas viviendas de protección oficial de venta y de alquiler.
No hace falta deciros que el gran volumen de gestión
para la ejecución de todos estos proyectos nos obliga a
hacer un esfuerzo muy importante en este tramo final
de la legislatura.

Ezequiel Martínez i Mulero, Alcalde
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Atenció a les persones Serveis Socials

Sant Joan millora
el servei a les persones
L’Ajuntament de Sant Joan ha impulsat, els darrers mesos,
diverses millores en l’àmbit de la sanitat i els serveis socials per
ampliar els serveis que es donen a les persones i per millorar la
qualitat de vida al nostre municipi

L’atenció a les persones a través de diferents serveis socials i sanitaris sempre
ha estat un dels objectius de l’Ajuntament de Sant Joan que els darrers mesos ha pogut fer realitat alguns projectes que contribueixen a millorar la
qualitat de vida de tots els veïns i les
veïnes del municipi.

Transport
adaptat
Sant Joan de Vilatorrada ha signat un
conveni amb l’empresa SUASUS per posar
en marxa el transport adaptat per a tres
persones amb discapacitat que viuen al
nostre poble i que s’han de traslladar diàriament al centre d’AMPANS. El finançament d’aquest servei anirà a càrrec de les
mateixes famílies afectades, que rebran
un important ajut de la Generalitat i de
l’Ajuntament.
D’altra banda, també cal destacar que
s’ha obert una nova línia d’ajuts per a
persones amb mobilitat reduïda que van a
centres educatius i ocupacionals. Si en voleu més informació, poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament.

Residència i centre de dia
Les obres d’ampliació i millora de la residència d’avis i centre
de dia ja han estat adjudicades i es preveu que finalitzin l’estiu de l’any vinent. En total, s’invertiran 1.408.133 euros en
aquest projecte, que ha estat adjudicat a l’empresa Construccions Vidal.
El finançament d’aquest ambiciós projecte ha estat possible gràcies a les aportacions del Pla d’Obres i Serveis de la Generalitat
(330.000 euros), Benestar Social (600.000 euros), Diputació de
Barcelona (175.691euros) i Ajuntament (302.442 euros).
Mentre durin les obres, i per motius de seguretat, durant uns
mesos haurem de posar en funcionament la cuina del Casal d’Avis i habilitar un mòdul de menjador prefabricat al costat de la residència. Des de l’Ajuntament, agraïm la col·laboració del Casal
d’Avis.
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A fons... Serveis Socials

Visita de la
consellera de
Benestar Social
Ampliació del
centre de salut
Finalment es podrà fer realitat el projecte
d’ampliació del Centre d’Atenció Primària
per tal d’adaptar-lo a les noves necessitats
del nostre municipi. El projecte ja ha estat
redactat per encàrrec del Departament de
Salut de la Generalitat. L’import de l’ampliació és de 835.038 euros. En total, aquest
equipament s’ampliarà en 379 metres quadrats i la superfície de reforma és de 335
metres quadrats. S’amplia la part de serveis
personals, sala de tractaments, zona de recepció, sala de reunions... i es creen nous
espais per a despatxos de consulta polivalent, sala de consulta, sala d’educació sanitària... L’inici de l’obra està previst per a
principis de l’any vinent i el termini de l’execució de l’obra és de 12 mesos.

El passat dia 20 de juliol ens va visitar la
consellera de Benestar Social de la Generalitat, Carme Figueres, que va fer una visita a
diversos equipaments del nostre municipi.
Després de signar el llibre d’honor de l’Ajuntament, es va fer una visita als avis de la
Residència i a les obres d’ampliació d’aquest
centre. L’Ajuntament també va presentar a
la consellera els temes pendents sobre
aquest equipament, com la sol·licitud d’una
major subvenció per a les obres d’ampliació
i la revisió del conveni de col·laboració per
tal d’incrementar el nombre de places concertades en posar en funcionament la nova
residència.
Posteriorment, es va fer una visita al Casal
d’avis, en què la Junta del Casal va plantejar
la problemàtica d’aquest edifici, ja que les
instal·lacions han quedat petites. La consellera Figueres es va comprometre a encarregar un estudi per tal d’avaluar les possibilitats d’ampliació.

Ajudes 2006
Vals d’aliments

Vivendes de protecció

0%
100%

Ajuts allotjament
Autòctons
Nouvinguts
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67%

Alumnes de Llars d’infants

6%

33%

0%

100%

94%

Beques escolars
67%

33%

Total de població 6%
94%

A fons... Serveis Socials

Nova ambulància
En el nou desplegament d’ubicació de
les ambulàncies per a transport sanitari, Sant Joan ha aconseguit fer realitat una demanda llargament reivindicada: la ubicació d’una ambulància al
nostre poble. Cal destacar la importància de tenir aquest servei ben a
prop, sobretot quan es produeix una
urgència.

Sant Joan ha aconseguit
una demanda llargament
reivindicada: tenir una
ambulància al poble

Promoció
d’habitatge
protegit
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha
signat un conveni amb el departament d’Habitatge de la Generalitat per a la construcció
d’habitatge protegit en dos solars que l’Ajuntament ha obtingut gratuïtament en el Pla
Parcial del Canal. En un dels solars s’edificaran
14 pisos de règim general destinats a la venda
i en l’altre, 13 pisos destinats al lloguer.
A principi de l’any 2007 començarà el procés
de sol·licitud d’habitatges amb les dues modalitats proposades i s’informarà àmpliament de
les condicions d’accés als habitatges.

Ampliació
de la plantilla
de serveis socials
L’Ajuntament de Sant Joan ha procedit a
l’ampliació d’hores de la plantilla de serveis
socials. Actualment el servei està format per :

1 treballadora social a jornada completa.
1 treballadora social 7 hores setmanals, en
col·laboració amb Consell Comarcal.
1 educadora social que de mitja jornada ha
passat a jornada completa.
1 educadora social a mitja jornada.
3 treballadores socials amb una ampliació
de 7 hores més.
1 administrativa.
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Atenció a les persones Ocupació i Hisenda

Sant Joan manté l’atur per sota de la mitjana comarcal
L’informe mensual del mes de juliol sobre mercat de treball al Bages indica que Sant Joan de Vilatorrada manté una taxa mitjana
d’atur del 8,3 %, mig punt per sota de la mitjana comarcal, que se
situa en un 8,9 %. Per tant, el
nostre municipi continua en la línia
de mantenir una reducció de l’atur

constant i amb millor comportament que la mitjana comarcal.
Per sexes, el Bages té un 5,2 %
d’atur masculí, mentre que a Sant
Joan aquesta xifra se situa en el
4,2 %. En canvi, en el cas de les
dones, estem en la mateixa mitjana comarcal, que és un 13,7 %
d’atur.

D’altra banda, el nostre municipi
ha experimentat un augment d’un
4,02% en les afiliacions a la seguretat social (ja siguin assalariats o
bé treballadors autònoms), entre
els anys 2005 i 2006, mentre que
el Bages aquesta xifra només ha
augmentat en un 3,41 %.

Cursos de formació per a persones en atur
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, amb la subvenció del Servei
d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, ofereix cursos de formació ocupacional destinats a persones
en situació d’atur. Fins ara s’ha fet un
curs d’informàtica i internet, de 25 hores, al qual han assistit 12 alumnes.

En aquests moments s’estan fent o
hi ha pendents de començar, els següents cursos:
• Informàtica de l’usuari (134 h)

• Iniciació a internet (94 hores)
• Alfabetització informàtica: internet (10 hores)
• Monitor de lleure-mòdul de
menjador escolar (350 hores)

• Auxiliar d’infermeria en geriatria (584 hores, amb pràctiques a
empreses)

Més inversió, més recursos, menys endeutament
El pressupost aprovat aquest any significa un esforç inversor important en totes les àrees d’actuació de l’Ajuntament, sobretot en els diferents àmbits dels serveis a les
persones. Cal destacar que es financien amb recursos
propis el 35,23% de les inversions previstes.
L’import total de les inversions previstes per aquest any,
és de 6,7 milions d’euros. Per àrees: serveis generals,
0,4 milions; educació, 0,26 milions; atenció a la gent
gran, 1,4 milions; actuacions urbanístiques, 1,2 milions;
serveis a les persones, 0,77 milions; esports, 0,32 milions; vialitat, 1,29 milions; espais públics, 0,29 milions;
aigua (sanejament i distribució), 0,75 milions.
Pel que fa a les despeses ordinàries, l’import total és de
6,72 milions.
Els pressupostos dels Patronats municipals suposen una
despesa de 891.045 euros. Cal destacar l’aportació de
400.000 euros realitzada a través de l’obra social de les
caixes d’estalvis per al finançament de les obres d’ampliació de la residència de gent gran “L’Atzavara”.
Per finançar aquest programa d’inversions, l’Ajuntament
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compta amb els recursos següents:
Font de finançament
Import
2.226.387
Recursos ordinaris
993.381
Sub. Generalitat
Sub. Diputació
919.644
715.512
Aportacions privades
Quotes urbanístiques
690.688
Préstecs
513.000
323.594
Contribucions especials
FEDER
200.000
Alienació patrimoni
159.928

% finançament
32,84%
14,77%
13,73%
10,60%
10,30%
7,61%
4,78%
2,98%
2,39%

Aportacions privades: 10,60 %
Préstecs: 7,61 %
Quotes+contribucions:
15,08 %

Altres administracions
públiques: 31,48 %

Recursos propis: 35,23 %

Equipaments

Avancen les obres del Centre
Penitenciari Lledoners

Les obres de construcció del futur Centre
Penitenciari Lledoners ja han començat i es
preveu que, en el moment de màxima activitat,
arribin a ocupar uns 450 reballadors.
El president de la Generalitat, Pasqual Maragall, i el conseller de Justícia, Josep M.
Vallès, van assistir, el mes de juliol passat, a la
comissió de seguiment del Centre Penitenciari Lledoners. En aquesta reunió, es va donar
compte de l’inici de les obres de construcció
de l’equipament i de la finalització de l’estudi
informatiu de l’enllaç del Mollet. Aquest enllaç viari comunicarà l’Eix del Cadener amb el
polígon industrial i el centre penitenciari, i
possibilitarà la comunicació entre els polígons
industrials dels Vinyats 1 i 2.
En aquests moments, ja s’estan duent a terme les obres de construcció del centre. S’ha
completat la fase d’explanació del terreny i
s’ha començat la fase d’excavació per fer
l’aparcament soterrat de l’edifici d’administració. Paral·lelament, ha començat la fase
de fonamentació. Actualment, les obres
acullen uns 50 treballadors però en els moments de més activitat de l’obra, és previst
que hi arribin a treballar 450 persones.
El conseller Vallès va signar, durant la comissió de seguiment, el conveni de compen-

sació amb l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada per la construcció del Centre Penitenciari Lledoners. Posteriorment es va incorporar a la reunió el president de la
Generalitat, Pasqual Maragall, que va ser informat de l’estat de les obres i del projecte
del futur centre penitenciari. Després va visitar les obres “in situ”.

Oficina d’informació
El passat mes de març es va posar en funcionament durant uns
dies l’oficina d’informació del Centre Penitenciari Lledoners per
a tothom qui vulgués entregar una sol·licitud per a treballar en
aquest futur equipament. Durant els cinc dies que va estar
oberta, es van atendre aproximadament unes 600 persones que
demanaven informació. Posteriorment, es van anar recollint noves sol·licituds que es van adreçar al Departament de Justícia de
la Generalitat. En total, s’han rebut unes 900 sol·licituds.
L’oficina d’informació va estar oberta els dies 15, 16, 21, 22 i
23 de març, de 10 a 3 del matí i de 5 a 8 de la tarda, al despatx
3 del viver d’empreses.
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Atenció a les persones Cultura

La Biblioteca Cal Gallifa participa en un projecte
Europeu per a la formació d’Adults
La Biblioteca Cal Gallifa forma part d’un
projecte europeu per a facilitar la formació de persones adultes a través d’un
nou concepte de biblioteca que es converteix en un centre d’aprenentatge
obert. Aquest projecte, anomenat
PuLLS, i impulsat per la Diputació de
Barcelona, té l’objectiu de desenvolupar
materials i continguts que es puguin
trobar als centres d’aprenentatge obert
a les biblioteques. A Sant Joan, hi ha
en marxa dos serveis pilot: “Reserva
un@ bibliotecari@” i “Troba el Nord”,
que és un curs d’autoaprenentatge per
aprendre a navegar per internet.
La Diputació de Barcelona, a través
del Servei de Biblioteques, participa
com a soci en el projecte que és coor-

dinat per la biblioteca pública d’Aarhus (Dinamarca). El grup de treball
està format per diferents àrees de la
Diputació de Barcelona, els Serveis
d’Educació, el Servei de Biblioteques i
tres biblioteques de la Xarxa (Hospitalet-Bellvitge, Sant Boi de Llobregat i
Sant Joan de Vilatorrada) que actuaran com a centres pilot per tal de posar en marxa el projecte a la resta de
biblioteques de la Xarxa.
És previst que el projecte PuLLS tingui
una durada de dos anys, per afavorir
el coneixement i la ciutadania activa
de les persones adultes més amb
menys recursos per accedir a l’aprenentatge formal.

83.308 euros
de subvenció
per a la sala
de cultura Cal
Gallifa

Cicle de teatre Encaix
El proper mes de gener s’obrirà la setena edició del cicle de teatre Encaix que
es fa des de l’any 2000 a la sala de cultura Cal Gallifa. La regidoria de Cultura de l’Ajuntament, amb el grup col·laborador i assessor de la nova temporada, està treballant en la programació per a l’any vinent. El cicle programa 5
espectacles, del mes de gener al mes de maig, i es busquen espectacles de
cert renom, molts dels quals s’han vist als escenaris barcelonins.
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La sala de cultura Cal Gallifa rebrà
una subvenció de més de 83.308’05
euros per al projecte d’insonorització de la sala, entre d’altres millores.
Aquesta aportació es fa a través del
programa d’inversions en equipaments culturals de la Generalitat.
D’altra banda, recentment s’ha millorat l’equipament tècnic amb un
nou equip de so que s’ha col·locat
de manera fixa a la sala, amb material d’il·luminació i amb la millora
del cortinatge.

Atenció a les persones Cultura i dona

La Mostra de Poesia “Sant Jordi” celebra
el desè aniversari
La Mostra de Poesia “Sant Jordi” ha
celebrat enguany el seu desè aniversari, amb la incorporació d’una nova
categoria, la de grup, la participació
de Jordi Pesarrodona de Gog i Magog com a presentador de l’acte, i
un homenatge a l’impulsora de la
Mostra, Maria Rosa Ballonga i Miret.
En aquesta desena edició, la temàti-

ca de la Mostra de Poesia va ser lliure i es va crear la categoria de Grup
per tal que s’hi poguessin presentar
poesies escrites per més d’una persona. Els canvis que es van introduint any rere any tenen la voluntat
d’adaptar la Mostra a la realitat social i de buscar nous al·licients que
animin a la participació.

El baríton Joan Pons, estrella de les “Nits a la fresca”
El baríton menorquí Joan Pons va ser
l’estrella principal de les Nits a la Fresca
del mes de juliol. El concert va ser qualificat per algun mitjà de comunicació
com “el millor concert de la comarca”
i així ho van demostrar les més de 200
persones que van omplir la Sala de
Cultura de Cal Gallifa.
Per altra banda, Ràdio Sant Joan va
voler celebrar el desè aniversari de la

ubicació dels seus estudis al Mas Sant
Joan amb l’organització d’un altre
concert a l’Era del Mas Llobet, però la
pluja va espatllar la vetllada. Malgrat
tot, el públic assistent va poder gaudir del concert amb diferents grups.
Les “Nits a la Fresca” van incloure
també les tradicionals Nits de Cinema que va tenir una gran afluència
de públic.

Sant Joan treballa per a la igualtat de gènere
L’any 2002 el ple de l’Ajuntament va aprovar un pla, vigent durant 4 anys, per desenvolupar polítiques d’igualtat de gènere des dels diferents àmbits del municipi.
L’objectiu és sensibilitzar la població i els mateixos serveis municipals sobre les desigualtats de gènere. De les
accions que s’estan fent volem destacar especialment:
• Pressupost i personal propi de l’àrea de la dona
• Revisió del llenguatge en els documents que publica
l’Ajuntament
• Accions de formació i ocupació (CIO, escola de
formació de persones adultes, serveis socials, àrea
de la dona...)

• Tenir cura de la igualtat de presència entre dones i
homes en activitats, noms de carrers, etc.
• Coordinació i organització del programa d’activats entorn del 8 del març (Dia de la Dona) i del 25 de novembre (Dia contra la violència de gènere).
Properament es faran els actes en el marc del dia contra
la violència de gènere (25 de novembre). Entre d’altres
actes destaquem una exposició a la biblioteca, un taller
sobre intel·ligència emocional, un curs d’educació afectivo-sexual i l’encesa d’espelmes a la Plaça Major. El
programa d’actes es farà arribar a totes les cases i als
punts d’informació habituals.
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Atenció a les persones Festes

La millor Fira Festa Tardor
dels últims anys
Enguany l’edició de la Fira Festa Tardor ha
estat un èxit de participació. El canvi d’ubicació de la fira ramadera ha estat molt ben acceptat pel públic assistent. Més de 150 caps
de bestiar i una exposició de jocs infantils fet
amb materials reciclats han estat els atractius
principals. La desfilada de moda i pentinats i
el festival de dansa catalonoaragonès a Cal
Gallifa va omplir la sala de gom a gom.

La resta d’activitats (fira d’artesans i artistes
del carrer del riu, la trobada de microcotxes,
cercavila de cotxes antics, la trobada de gegants...) va gaudir d’un públic fidel que va
omplir els carrers de Sant Joan en un dia
esplèndid.

La Festa Major revalida
el seu poder de convocatòria

Com cada any, Sant Joan ha celebrat una
concorreguda Festa Major que s’ha convertit
en un element d’atracció per a visitants d’arreu de la comarca.Es va preparar un variat
programa d’actes, amb ofertes per a totes
les edats i públics: balls, concerts, cercatasques, teatre, sardanes, castell de focs, festes
del barri, espectacles de carrer i molt més.
El cercatasques i el concert a Cal Gallifa van
ser algunes de les activitats que van reunir
més joves. La voluntat de l’Ajuntament és
oferir propostes a aquest col·lectiu, que el
convidi a quedar-se al poble.
Un dels actes amb més públic va ser l’espectacle amb el popular humorista Jordi LP i la
seva companyia que ens van fer riure i passar una estona agradable.
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Tots els actes van tenir gran afluència i vam
poder veure gent al carrer que anava d’un lloc
a l’altre per participar en el màxim d’actes.
Des de l’Ajuntament, volem fer un agraïment especial a totes les entitats i persones que les componen perquè treballen
per a presentar-nos una Festa Major tan
diversa i on hi ha activitats per a públics
de totes les edats.

Atenció a les persones Festes

La Festa Major infantil
continua amb el llistó molt alt

La Festa Major Infantil de Sant Joan de Vilatorrada, que va ser una de les primeres que
es va fer a Catalunya, continua amb el llistó
molt alt i és un punt de referència en l’organització de festes dedicades als més menuts.

la Plaça La Pau, van fer-se la merengada i la
ruixada. El correfoc va ser un dels altres actes centrals de la celebració: fum i soroll,
dracs i bruixes sota el foc van fer un efecte
espectacular.

Aquest any, l’inici de la festa es va fer des
de la Plaça del Sidral i va continuar fins a la
Plaça Major amb una pluja de confeti. El
mateix divendres es va celebrar el sopar a la
fresca i el ball, però aquest any amb una
novetat que va tenir molt d’èxit: la disco
mòbil infantil, on els nens i les nenes s’ho
van passar d’allò més bé, ballant la música
que a ells i a elles els agrada. El dissabte, a

El diumenge, el programa arribava farcit
d’activitats: maquillatge, jocs diversos, campions del món fent cabrioles i, per acabar,
l’espectacle de cloenda a càrrec de l’Escola
de Música, amb l’aula de teatre de carrer,
voluntaris i fins i tot un piano de cua al mig
del parc. Us convidem a veure i viure la Festa Major Infantil i felicitem el Sidral per la
seva bona feina!

La cavalcada de reis va
ser molt concorreguda
L’organització de la darrera Cavalcada de
Reis va anar a càrrec de l’Ajuntament amb
la col·laboració dels pessebristes del carrer
del Riu, Ràdio Sant Joan, Espai Lairet, els
nens i nenes de la Parròquia i un bon grapat
de voluntaris.
La sortida, com els últims anys, va ser des del
bosquet del Mas Llobet, amb la representació
d’un pessebre vivent i, després d’una lluïda

desfilada de les
carrosses de Ses
Majestat pels
carrers del poble, amb gran
assistència i seguiment de nens i nenes, a la plaça
de l’Església es varen fer els parlaments de
l’Alcalde, de l’Àngel i dels Reis.
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Atenció a les persones Esports

La construcció de la piscina coberta, l’any vinent
L’Ajuntament de Sant Joan ja disposa
d’un primer projecte per a la construcció d’una piscina coberta, que s’ha de
situar entre el pavelló i les pistes de
tennis. En total, les obres costaran gairebé 3 milions d’euros. De moment,
ens han adjudicat una primera subvenció, de 950.000 euros, per començar
la seva construcció, que s’ha de fer realitat entre el 2007 i el 2008.

En total, el projecte preveu un equipament de 2.886 metres quadrats. Els espais més importants són l’àrea d’accés
i recepció de 368m2, l’àrea de vestidors i serveis, amb 453m2, l’àrea esportiva, que inclou un vas de natació i
un vas d’ensenyament, dues sales
d’activitats i una sala de musculació,
de 1.228m2.

Nou enllumenat

Zona d’estiraments

a la pista coberta

al Passeig del riu

S’ha adjudicat el projecte d’enllumenat
de la pista poliesportiva a l’empresa
Electrificacions Manresanes SA. L’import
de l’instal·lació és de 26.900 euros.

S’han instal·lat un aparells gimnàstics per a fer exercicis d’estirament
al costat del Passeig del Riu, a
l’alçada del carrer Ample.

S’han millorat
i ampliat els
vestidors del
camp de fútbol
El camp de futbol de Sant Joan
compta amb uns vestidors renovats
que, a més, s’han ampliat amb dos
vestidors nous. Les obres han estat
llargues i complicades perquè s’han
hagut de compaginar amb l’activitat
dels clubs i per l’envergadura dels
treballs, en els quals han col·laborat
la Brigada, treballadors de plans d’ocupació i els participants al mòdul
de fusteria de l’escola taller.
Les noves instal·lacions es van estrenar durant la presentació dels equips
del Club de Futbol Joanenc per a la
nova temporada.
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Projecte de construcció
d’un camp de gespa artificial
a final de temporada
L’objectiu del projecte és la instal·lació de
gespa artificial al camp de futbol municipal de Sant Joan de Vilatorrada. Les obres
consisteixen en preparar l’actual terreny
amb una base suficientment consolidada
i compactada per a col·locar-hi posteriorment la gespa artificial. El projecte defi-

nirà la construcció d’un camp de futbol
d’11, que també inclourà dos espais per
a futbol7. Ens han concedit una subvenció de 108.000 euros per tirar endavant
aquest projecte d’acord amb el club.D’acord amb els clubs, l’obra es començarà
en acabar la temporada, al més de juny.

Atenció a les persones Ensenyament

Sant Joan planifica el futur
dels seus equipaments educatius
Fa temps que l’Ajuntament està fent les gestions necessàries per a
dissenyar la planificació d’equipaments de l’educació obligatòria. Hem
exigit a la Generalitat que compleixi amb la planificació i construcció dels
equipaments educatius que han de dotar el municipi amb tres centres de
primària de dues línies cadascun i, en el futur proper, amb un segon institut.

Nou centre
“Ametllers”

Llar d’infants
“El xiulet”

El setembre, coincidint amb l’inici de curs,
comença a caminar el tercer centre educatiu de primària, per bé que d’una forma
provisional, tot esperant que per al curs
2007-08 estigui a punt el mòdul d’educació infantil definitiu en el terreny proper
que l’Ajuntament ha cedit al Departament
d’Educació.

Han finalitzat els treballs de construcció del
mòdul de servei de la llar d’infants municipal
“El xiulet”, amb una cabuda de 107 places
distribuïdes en 8 de lactants (fins a 1 any),
39 de caminants (fins a 2 anys) i 60 de maternals (fins a 3 anys). Resta encara arranjar
l’entrada amb l’ampliació del pati i la façana
sud.

Per al curs que comença hi ha instal·lats,
en un terreny annex al Mas Llobet, dos
mòduls prefabricats nous per a una trentena llarga de nens i nenes de 3 anys.

Per al proper curs regirà un nou conveni
amb la Generalitat. Això ens ha de permetre
abaixar el preu, millorar les condicions
econòmiques de les educadores i, com a
conseqüència, consolidar més encara un
equip que està donant molt bons resultats.
Enguany la quota baixa substancialment i
passa a 125 euros per a la jornada completa
i 85 euros per a la mitja jornada.

L’Associació de Mares i Pares –AMPA- ja
està constituïda i ha iniciat els seus treballs, en coordinació amb la Direcció i l’Ajuntament.
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Atenció a les persones Ensenyament

Aturat el traspàs
del centre “Barrufets”
S’ha parlat molt de la municipalització de les llars d’infants de la Generalitat. El Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya té la voluntat de traspassar
la titularitat i la gestió d’aquests centres en unes condicions acceptables tant per als municipis com per al personal que en forma part. Per això el procés resta aturat, esperant una proposta tant per als ajuntaments
com per als representants dels treballadors. No hi ha
encara, doncs, data prevista per a una solució que en
qualsevol cas ha de garantir els drets dels treballadors i
treballadores i ha de suposar unes condicions assumibles pels municipis, tot i sabent d’entrada que ni la ràtio ni els preus podran ser els mateixos i que, des del
municipi, es garantirà una igualtat de condicions entre
les seves llars d’infants.

Escola d’adults
Un any més l’Escola Municipal de Formació de Persones Adultes ofereix el seu servei a aquelles persones que tenen inquietuds o necessitats d’ampliar i
millorar els seus coneixements a través d’una oferta
variada: català, anglès, informàtica, etc. L’Escola
d’Adults és la gran oblidada del sistema educatiu
pel que fa a l’Administració Autonòmica. Actualment compta amb el suport decidit de l’Ajuntament i amb les aportacions dels usuaris.

Pinzellades
CEIP Joncadella:
• S’ha de convertir en un centre de dues línies
• Remodelació o nova construcció al centre de
primària del c/Escoles
• Construcció d’un nou mòdul d’educació infantil
al c/ Escoles
• Supressió de l’equipament del Carrer del Sol

Vint anys d’Escola
Municipal de Música
Ja fa vint anys que l’Escola Municipal de Música és present a la vida cultural de Sant Joan. Actualment, ha
arribat a la consolidació d’una oferta educativa que inclou la formació reglada amb conveni amb la Generalitat i una altra no reglada que s’ofereix com a complementària i que és fruit tant de la pròpia orientació de
l’escola com de la demanda dels usuaris.
Al llarg d’aquest temps s’han creat i consolidat activitats de participació més enllà de l’àmbit estrictament
escolar com són ara els Pòdiums, Concerts, Recital de
Poemes i Música de Sant Jordi o la pròpia coral Czarda, nascuda al si de l’escola.
Per molts anys!
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CEIP Collbaix:
• S’ha d’ampliar per ser un centre de dues línies
• El projecte està en estudi i acumula un retard
considerable per disconformitat de l’APA i l’equip
directiu amb l’estudi presentat. S’ha acordat redactar un nou projecte per a l’ala nord de l’edifici d’acord amb l’estudi presentat de l’Ajuntament.
• Es rebutja fer l’ampliació de la tercera línia.
CEIP Ametllers:
• S’ha de construir un mòdul de dues línies d’educació infantil. Ha de ser operatiu per al curs 200708 i serà de construcció industrialitzada
Nou institut:
• L’Ajuntament està treballant per tal de posar a
disposició de la Generalitat el terreny que es necessitarà per a aquest equipament

Atenció a les persones Joventut i participació

S’aprova la construcció
de l’Espai Jove
S’ha aprovat el projecte executiu de l’Espai Jove, que es
construirà al costat dels antics vestidors de la pista esportiva, darrera del cementiri.
L’import del projecte és de 385.593 euros. El nou equipament comptarà amb un punt d’informació, dues sales mitjanes, un taller-despatx, serveis, magatzem i una
sala polivalent per a activitats diverses.
L’adjudicació de l’obra està prevista per a aquesta tardor. Tenim el suport de la Diputació de Barcelona que
ens subvenciona una part important de l’equipament.

Recta final per l’aprovació
del reglament de participació ciutadana
Els grups polítics amb representació municipal, coordinats per la regidoria de Participació Ciutadana, han
aprovat per unanimitat el Reglament de Participació
Ciutadana de Sant Joan de Vilatorrada.
L’objectiu d’aquest reglament és facilitar les oportunitats
i regular els mecanismes perquè la ciutadania pugui
exercir el dret a participar en la vida del poble: opinar i
fer propostes entorn d’allò que fa l’Ajuntament i de com
ho fa. El reglament es basa en l’experiència que tenim en
aquesta matèria i consolida òrgans de participació ja vigents com el Consell Escolar i el Consell de Cultura, a
més de preveure la creació d’un òrgan més general, el
Consell de la Vila, del qual ja s’ha començat a preparar el
reglament, així com un Registre i una Guia d’Entitats.

El treball de coordinació, supervisió i redacció del projecte s’ha adjudicat a l’empresa Espai Públic que ha dinamitzat les diverses reunions amb les entitats del poble i
una sessió de treball oberta a tota la ciutadania d’on van
sortir propostes que s’han incorporat en el redactat.
Abans de portar-ho al Ple per a la seva aprovació inicial
es va fer una presentació pública convidant especialment a les persones i entitats que havien participat en
el procés de redacció.
Algunes de les propostes ja s’han començat a aplicar
(actualització de la web). El termini per al seu desenvolupament, tal com determina el mateix reglament, és
de dos anys.
L’aprovació definitiva està prevista pel ple de desembre.

Sant Joan prepara un Pla d’Acollida
per a Immigrants
Actualment, Sant Joan té un 6% de població immigrada. Tot i ser una xifra inferior a la mitjana del Bages
(8,5%) i molt inferior a la d’alguns municipis com Manresa (12,15%) o Moià (11,17%), des de l’Ajuntament
estem treballant perquè aquest fenomen social no sigui
un problema sinó una realitat que hem de saber gestionar correctament. Per aquest motiu s’està confeccionant, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelo-

na, tècnics municipals de diferents àrees i entitats del
poble, un Pla de Recepció i Acollida Municipal.
Els objectius d’aquest pla són preparar l’administració municipal per afrontar de manera efectiva els reptes que suposa la incorporació de nous ciutadans/es al nostre municipi en tots els aspectes i afavorir la plena integració de les
persones i famílies nouvingudes en la societat d’acollida.

15

Atenció a les persones Seguretat Ciutadana

Sant Joan fa un pas endavant
en seguretat ciutadana
La regidoria de Seguretat Ciutadana i Viària ha presentat la memòria de l’any 2005 que fa un repàs a
les principals incidències del municipi en matèria de
delinqüència, trànsit i incivisme. La memòria conclou que durant l’any 2005 va baixar de forma important el nombre de detinguts i també hi va haver
un lleuger descens del nombre d’infractors per conduir sota els efectes de l’alcohol. A l’altre plat de la
balança, però, hi ha un lleuger augment dels accidents de circulació, un increment important d’infraccions relatives a la contaminació acústica i un increment de les denúncies per violència domèstica.

Com a campanyes preventives per continuar millorant
aquestes dades, s’han realitzat controls de sonometria
i alcoholèmia, s’ha procedit a la immobilització de 40
vehicles per carència d’assegurança obligatòria i s’ha
vigilat i incidit especialment en comportaments insolidaris, d’incivisme i d’indisciplina viària que comporten
molèsties i risc per als veïns.

Denúncies administratives

Control Contaminació Acústica

A continuació us oferim algunes de les dades més
destacades que es reflecteixen en la memòria.

2004

2005

(Sonometries)

1387

1410

Proves

Denúncies gossos

29

24

Seguretat ciutadana

42

38

Denúncies de trànsit

357

Denúncies

Vehicles abandonats
Retirats de la via pública per l’Ajuntament

(drogues, armes blanques)

Retirats per particulars

Controls d’alcoholèmia
Proves realitzades

240

Resultat negatiu

208

Resultat positiu

32

Expedients o informes realitzats
Col·laboració amb altres cossos de Policia

38
7
1.208
305

Infraccions penals

Atenció al ciutadà Policia
de proximitat

16

84

Robatoris amb força

21

Furts

52

Danys

57

Mediació en conflictes a llars i via pública

308

Violència domèstica

23

Avisos al metge, ambulàncies, farmàcies...

170

Accidents circulació

100

Atenció de queixes de persones

501

Detinguts
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Atenció a les persones Seguretat Ciutadana

Pla de mobilitat per a un
trànsit més segur
L’Ajuntament està executant el Pla de Mobilitat que incideix especialment sobre el trànsit rodat i de vianants, treballant per una mobilitat més segura i amb l’objectiu de reduir l’accidentalitat. S’han
construït més passos elevats, s’han col·locat reductors de velocitat,
s’han fet més passos de vianants, s’han eliminat barreres arquitectòniques, s’ha millorat la senyalització tant vertical com horitzontal, s‘ha introduït la zona blava i s’han ampliat les zones de càrrega i descàrrega.
En aquesta mateixa línia, s’ha procedit a la redacció del nou
projecte de senyalització urbana que ha de servir per millorar
l’existent, tenint en compte el creixement del poble i els nous
equipaments i serveis creats. Durant la tardor es procedirà a la
seva adjudicació.

Campanyes formatives
per a nens i joves
Els últims mesos, s’han programat classes de seguretat vial per a
una mobilitat segura a les quals han assistit un total de 328 escolars dels CEIP Joncadella i Collbaix i de l’IES Quercus.
D’altra banda, des de l’Ajuntament també s’ha impulsat la realització d’una campanya informativa sobre el nou carnet per punts, i
s’han fet xerrades amb entitats del poble sobre consum de drogues i alcohol.
Amb motiu de la campanya europea del Dia Sense Cotxes es va fer
un parc infantil de trànsit en què van participar 67 nens i nenes.

Ampliació
del cos de
Policia Local
Els darrers mesos s’han completat les places vacants de la plantilla de la Policia Local. Actualment, es compta amb 14 agents
en actiu: 1 caporal que fa les tasques de
Caporal en Cap, 1 caporal de suport i 12
agents.
El 27 d’octubre es va celebrar el Dia de la
Policia Local amb l’assistència de la plantilla,
el comandament dels Mossos d’Esquadra i
altres policies. Durant l’acte també es va
anunciar el nomenament del sargent interí
el sr. Àlex Finque.

Repartiment
de més
rellotges per a
la zona blava
A partir del mes d’octubre, s’estan repartint més rellotges de control horari
per a la zona blava dels carrers Major i
Manresa. A partir del mes de novembre s’iniciarà una campanya d’avisos
per a tots aquells conductors que incompleixin l’horari establert. Recordem que la reserva de plaça és d’una
hora i mitja i és gratuïta.
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La vida d’un poble
Sant Joan recupera la
història de la indústria tèxtil
El mes de maig es va donar a conèixer el treball sobre la indústria tèxtil a Sant Joan i Sant Martí, que forma part del projecte
“Memòria Viva: la indústria tèxtil al Mig Cardener”. Hi participen diferents pobles per tal de recollir testimonis sobre la indústria tèxtil a les nostres poblacions i, alhora, es treballa per formar les persones grans en l’ús de les noves tecnologies.
Al nostre municipi el grup de treball ha estat format per

unes 10 persones de Sant Joan i Sant Martí, una coordinadora i responsable dels aspectes socials i històrics i un dinamitzador de noves tecnologies. Per portar-lo a terme
s’ha comptat amb la col·laboració de nombroses persones
que han donat el seu testimoni i la voluntat de l’equip de
treball que ha dedicat temps i il·lusió per deixar constància
d’una part important de la nostra història local.
La presentació va consistir en una exposició amb documentació i objectes de l’època i un DVD on es recullen
vivències i records d’un grapat de testimonis.
Aquest DVD està a disposició de tothom a la biblioteca.

Mecànica Vilanova SL,
una empresa en
expansió
MECÀNICA VILANOVA S.L. és una empresa familiar que
va ser fundada per Àngel Vilanova Pesarrodona l’any
1959 i que s’ha dedicat, des dels seus inicis, a la fabricació i instal·lació de portes de garatge, industrials i/o
residencials, així com a la seva automatització.
El primer taller, en l’inici de Mecànica Vilanova SL, estava situat en un soterrani del carrer Santuari de Núria de
Sant Joan de Vilatorrada. A causa del constant creixement i desenvolupament de l’empresa, ha estat ubicada
en diferents espais de Sant Joan: al carrer Barcelona, al
Passeig del riu i, actualment, des de l’any 2005, al Polígon Pla dels Vinyats II, en una nau industrial d’una superfície de 1.200 m2.
La innovació i la qualitat han estat sempre els elements
que han fet que l’empresa s’adaptés a les noves tendèn-

Homenatge
a la gent gran
El 18 d’octubre vam celebrar, amb una Gallifa plena
de familiars, l’homentage a la gent gran del nostre
poble. Van ser homenetjats uns 50 avis de 84 i 85
anys amb el lliurament d’una placa commemorativa i
la celebració d’una festa organitzada pel Casal de la
gent gran Les Oliveres.
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cies i normatives, comptant amb la constant dedicació i
professionalitat de les 11 persones que hi treballen.
Pel que fa a la normativa de seguretat, en el sector de
tancaments, les portes que es fabriquen han estat homologades a nivell europeu segons la Norma EN 132411, que els dóna garantia de qualitat i seguretat.
Els clients són particulars o constructors que confien en la
qualitat i el servei personalitzat a Mecànica Vilanova SL.

Territori Medi urbà

Millora del mobiliari
de parcs i jardins
S’ha procedit a la millora del mobiliari de tots els parcs
de Sant Joan. S’han retirat la major part d’elements
metàl·lics (per motius de perillositat) i s’han substituït
per altres de nous, completant així el mobiliari existent. També s’ha posat mobiliari en sectors nous. El
conjunt de les actuacions que s’han fet està valorat en
30.000 euros, sense valorar el cost de la instal·lació.
També s’han fet reposicions d’arbres per valor de
3.000 euros.

Inauguració de la Plaça
García Lorca
El mes de gener passat es va inaugurar la primera fase de la plaça García Lorca. Feia temps que els veïns
reivindicaven la urbanització d’aquest sector i, finalment, el resultat del projecte, molt ben acollit pel
barri, ha estat la creació d’un espai amb una plaça i
un altre espai amb un parc d’esbarjo per als més petits. La festa d’inauguració va comptar amb l’actuació d’un grup musical i que va ser seguit per una important assistència de públic.

Taller
ocupacional
per millorar
el poble
Des del novembre de 2005 s’ha
portat a terme un taller ocupacional
en què s’han format un seguit de
persones que han treballat en la millora de diversos aspectes del nostre
municipi: neteja d’indrets, parc fluvial del Passeig del Riu, talussos, suport al manteniment de jardins...
Aquest novembre s’acaba l’any de
contracte previst, però des de l’Ajuntament fem una valoració molt
positiva de la seva actuació.

Fes-te voluntari de l’ADF
Les Associacions de Defensa Forestal (ADF) van ser creades per actuar en cas
d’incendi forestal des del propi municipi. Així s’aconsegueix canalitzar el coneixement del terreny i poder actuar ràpidament gràcies a la proximitat.
Al nostre municipi hi ha un grup d’unes vint persones que formen part
de l’ADF Pla del Bages integrada per Manresa, Sant Fruitós de Bages i
Sant Joan de Vilatorrada.
No cal dir la importància que tenen aquestes associacions per tal de protegir els nostres boscos.
Si tens inquietud per treballar amb aquestes tasques de prevenció i extinció, apunta’t. Segur que la teva col·laboració pot ser de molta ajuda.
Ajuntament - Regidoria de Medi Natural
Tel. 938 764 040.
ADF Pla del Bages
Tel. 938 729 100
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Territori Obres i Serveis

El trasllat de les línees d’alta
tensió permet eliminar nou
torres
Els darrers mesos s’ha fet el trasllat
de les línies d’alta tensió que travessen els sectors de Collbaix i Ermots.
S’ha procedit al desviament de la línia
canviant les torres de distribució, mesura que ha permès eliminar 9 torres.
El projecte ha estat encarregat per
l’Ajuntament, els treballs han anat a

càrrec d’Endesa i els promotors han
pagat les indemnitzacions pactades
amb els propietaris dels terrenys. Cal
felicitar-nos per la importància i la
complexitat d’aquesta operació en
què l’Ajuntament ha portat sempre la
iniciativa i la mediació entre les parts.

Urbanització de
l’accés al mas
Sant Joan

Millora de la
captació d’aigües
pluvials

Es guanya una zona
verda al costat de
l’església

La primera setmana de juliol va finalitzar la urbanització de la segona
fase de l’accés al mas Sant Joan pel
carrer Alzines. També s’ha urbanitzat la plaça d’accés a l’antiga església romànica, que actualment acull
l’auditori de l’Escola de Música.

S’han fet obres de millora de captació de les aigües pluvials al carrer
Frederica Montseny, al costat del
nou CEIP Ametllers. També s’ha
construït un nou colector d’aigües
fluvials al carrer Dr. Trueta.

L’Ajuntament ha adquirit la finca situada al costat de l’església. S’ha
enderrocat la casa que hi havia i
s’ha procedit a l’endreça del solar.
Amb aquesta actuació es pretén recuperar un espai lliure qualificat de
zona verda pública.

92 noves places
d’aparcament al
carrer Vilaseca
Les obres de pavimentació de l’espai urbà que s’utilitza com a aparcament de cotxes al carrer Vilaseca
varen finalitzar el mes de juny. Amb
aquesta obra, s’han obtingut 92 noves places d’aparcament.
Mentre van durar els treballs, i de forma provisional, el mercat es va traslladar al carrer Major. Durant aquest
procés s’ha mantingut converses amb
la Comissió de parades del mercat,
l’ABIC i l’Associació de Veïns.
Una vegada acabada l’obra, el mercat ha quedat ubicat definitivament
als carrers Vilaseca i Lleida.

20

Territori Obres i Serveis

L’escola taller
rehabilita
el magatzem
de la brigada
Els alumnes de l’escola taller continuen fent les tasques de rehabilitació del magatzem de la brigada a Cal
Bargay. En aquest moment ja s’ha
completat el trasllat del taller de fusteria. A la foto els podem veure posant malla al voltant dels arbres.

Dades recollida
selectiva, 2005
2005
Paper i cartró 180.510

1r sem. 06
102.002

Vidre

140.778

71.482

Envasos

70.409

39.585

en quilos
2006

1r sem. 06

Orgànica

406,23

275,23

Rebuig

2.014,99 1.419,87

La brigada
disposa de dos
nous vehicles
Atesa l’antiguitat del parc mòbil de
la brigada d’obres municipal s’ha
procedit a la compra de 2 vehicles
nous: un camió multiservei per a la
brigada d’obres i un vehicle utilitari
lleuger Aixam Mega Pick-up que
farà el servei de suport a jardineria.

en tones

Ecorail: una proposta turística sostenible
Des del Consorci de Turisme del Cardener s’està treballant per a la creació i implantació d’un nou projecte,
innovador, original i únic a l’estat, anomenat l’Ecorail
del Cardener.
El primer objectiu d’aquest projecte va ser aprofitar la línia ferroviària de Manresa a Súria (actualment en ús entre setmana per al transport de potassa) per a la creació
d’una nova activitat turística relacionada amb la potenciació del transport col·lectiu.
En una primera fase, el projecte preveu un recorregut
que enllaçaria el Parc de l'Agulla de Manresa i Callús.
L’entorn natural que envolta aquest tram aporta gran
valor al trajecte, amb magnífiques vistes a Montserrat,

al pla de Bages i al paisatge que envolta el Cardener.
Es posaran en marxa vehicles lleugers a la via de tren
que permetin el desplaçament de grups reduïts per
apropar-se al paisatge i conèixer l’entorn. Es volen fer
servir dos tipus de vehicles, adaptats per a tot tipus de
públic: el bicirail i el trenpat.
A Callús i al Mas de Sant Iscle, s’habilitaran baixadors
amb equipament ferroviari com a punt logístic i de recepció de visitants.
A través del Museu del Ferrocarril del Vilanova i la Geltrú, s’ha restaurant una vagó-restaurant de l’any 1930,
que servirà com a punt d’informació, venda de bitllets i
com a espai polivalent per a la realització d’activitats.
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Opinió
ARTICLE OPINIÓ PSC

Treballem pel futur
El passat mes de juliol, el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat de tots
els grups polítics municipals les al·legacions al Pla Territorial de les comarques
centrals i del Pla Director del Bages.
L’Alcalde i tot el grup municipal del PSC
hem treballat de valent per aconseguir un
document amb el màxim de consens possible amb la resta de grups municipals.
• Reserva d’un gran espai d’interès
com a sòl de valor natural a la plana de
les Torres que connecti amb el regadiu
de Manresa, l’àmbit de la falda de la
muntanya de Collbaix i el bosc de Vilatorrada com a parcs territorials i Montcunill com a vessant de muntanya...
• Donar suport a l’estudi de mobilitat elaborat pel Consell Comarcal del Bages per
millorar i reforçar les línies de transport
públic tant viàries com ferroviàries.

• Desestimació de la proposta d’aeroport als plans de Fals i La Gabriela al
terme de Fonollosa per l’afectació
acústica que podria tenir sobre el nostre municipi.
• Creació d’una reserva d’espai més
gran per desenvolupament industrial.
• Accés a diferent nivell al polígon industrial del Mollet i centre penitenciari.
•Es proposa prioritzar la construcció
d’un tramvia entre Sant Joan de Vilatorrada i Manresa.
• Quant a l’Eix ferroviari Transversal es
valora com a més adequada l’opció Sud,
atès que és la que té menys impacte sobre el nucli urbà. Aquesta proposta
s’hauria de complementar amb la construcció d’una estació Nord de Renfe al
Congost, amb aparcament per a vehicles i amb intermodalitat amb el tramvia
i altres tipus de transport públic.

• Es demana la creació de dues vies
verdes: una a l’antiga via abandonada
entre les Torres i Manresa i un altre
des del Passeig del Riu fins Manresa
seguint el curs fluvial del riu Cardener.
Aquest consens ens ha de permetre
afrontar amb garanties tot aquest seguit de grans projectes que han de
configurar una nova organització territorial a mig i llarg termini i dotar
Sant Joan, les seves rodalies, el seu
entorn natural, la xarxa de comunicacions... d’una concepció que el faci
evolucionar cap a un territori més modern, en consonància amb les necessitats actuals i futures, que de ben segur serà més avantatjós per a tothom.
Grup Municipal Socialista

ARTICLE OPINIÓ CiU

Els temps estan canviant
El dia 6 d’octubre el nostre partit ha fet
la presentació del nostre candidat a les
properes eleccions municipals del mes
de maig. Més o menys tothom ha anat
fent la seva estratègia i això va bé per
anar definint les nostres posicions. També és bo poder renovar la gent que ens
ha de representar, donar oportunitats a
les noves persones, a les noves idees i
deixar que canviïn els temps. Cal procurar no ser una llosa al nostre partit ,
però sobretot al nostre municipi que
prou “desgràcies” venen soles.
Per això penso que és positiu que en Gil
Ariso Planas sigui el nou cap de llista per
Convergència i Unió a Sant Joan de Vila-

22

torrada, no cal dir que ens queda molta
feina per fer: la primera serà guanyar les
eleccions el proper 1 de novembre. No
sé ni quan sortirà publicat aquest “Pregoner”... Potser ja s’han fet ?
Sant Joan necessita canvis en tots els
sentits, tot els partit en la seva mesura
han estat capaços de fer-los, però, pel
que sembla, n’hi ha un que no: el partit
que governa. Creiem que ara sobretot
cal rejovenir però, sobretot, regenerar
l’Ajuntament de Sant Joan, no creiem
que l’aposta una altra vegada pel mateix candidat pugui ser un al·licient per
a l’electorat. S’han esdevingut molts
fets a Sant Joan de Vilatorrada en l’ulti-

ma legislatura i moltes poden ser les
vostres valoracions. Tot i que si fem cas
a la realitat, a Sant Joan passa com en
aquell evangeli dels pans i els peixos,
però al revés. El miracle de Jesús a la riba del llac de Tiberiades, que amb cinc
pans i dos peixos va donar menjar a
cinc mil de persones, a Sant Joan s’ha
esdevingut al revés i entre cinc s’han
cruspit cinc mil pans i dos mil peixos,
mentre els altres ens ho mirem. Viure
per veure. Però com deia Bob Dylan, els
temps estan canviat. Alguns, però, encara no ho saben.
Grup Municipal de Convergència i
Unió

ARTICLE OPINIÓ ICV

Volem un poble per viure, equilibrat i sostenible
Fa uns mesos el Departament de Política Territorial de la Generalitat va
presentar el Pla Director Urbanístic del
Pla de Bages i l’avantprojecte de Pla
Territorial de les Comarques Centrals.
Aquests plans han estat sovint reivindicats pels partits polítics i ciutadania
per tal d’emmarcar els plans urbanístics dels municipis i evitar decisions
parcials sobre la comarca i sobre el
Pla de Bages en especial. Encara que
arribin tard, els donem la benvinguda
perquè son necessaris.

En el debat d’aquest document, el
nostre grup hem posat l’accent en
tres aspectes que creiem fonamentals:

Al nostre municipi, hem aconseguit posar-nos d’acord tots els grups polítics
amb representació a l’Ajuntament per
presentar un document conjunt d’al·legacions en defensa del model de poble
que volem. Valorem molt positivament el
consens aconseguit ja que, de cara al futur, facilita el desenvolupament harmònic del poble, com a mínim en els temes
que són de competència municipal.

• Millorar les comunicacions i afavorir
el transport públic: millora del transport actual en autobús, donar suport
a les propostes de tren i tramvia, creació de vies verdes, etc.

• La protecció dels espais naturals:
que s’incorpori tot el que preveu el
nostre planejament vigent i en tràmit
(pla de les Torres).
• Previsió d’una moderada ampliació
del sòl industrial per garantir l’equilibri entre el creixement demogràfic i
l’econòmic.

En el punt de les comunicacions el
nostre grup va discrepar de la resta
pel que fa a la futura carretera que
proposa el Pla per sota Collbaix.

Tots els grups ens oposem al traçat d’aquesta carretera amb l’objectiu de protegir aquest corredor natural i evitar el tancament entre carreteres dels nous
creixements urbans. La nostra discrepància està en el paràgraf de l’al·legació que
proposa un traçat alternatiu en el mateix
indret “..en el cas hipotètic que s’hagués
de construir l’esmentada carretera”... Nosaltres no estem d’acord en presentar
aquesta alternativa, ja que ni que sigui
com una possibilitat remota, accepta la
carretera i això fa que l’oposició del consistori sigui menys contundent.
El grup municipal d’ICV creiem que és
possible evitar aquesta carretera si es
fan les altres alternatives presentades
i aprovades de forma unànime: millorar l’enllaç de la C-55 amb l’Eix Transversal i potenciar la carretera local Callús –Santpedor- Eix del Llobregat.
Grup Municipal d’ICV

ARTICLE OPINIÓ ERC

Ens anem fent grans
Podríem aprofitar aquest espai, que
com a grup polític municipal ens
pertoca, per a dir moltes coses. Ara
bé, ens agradaria fer-vos reflexionar
sobre la següent qüestió. Retorneu
per uns instants a la vostra infantesa; concretament, a algun d’aquells
moments en què volíeu fer sentir la
vostra veu però aquesta quedava silenciada perquè els grans, que eren
els que manaven i els que sabien
què fer en cada moment, us feien
callar. A aquests, mai no se’ls va
ocórrer que vosaltres potser podíeu

aportar quelcom de nou, de fresc;
que teníeu projectes nous, il·lusions
encara per estrenar i que, per tant,
podíeu aportar molt més del que ells
mai van arribar a imaginar. Però ells
eren els grans i eren més. Així que
tu, finalment, callaves.
Això és el que passa al ple del nostre
ajuntament. Hi ha el PSC-PSOE que
és el gran, el que ho sap tot i té tota
la informació; que governa en majoria i rep el suport absolut dels seus
parents més propers. Després hi ha

l’oposició, petita, a qui ningú no fa
cas; a qui es limiten a informar per
sobre, mentre els grans diuen: “amb
això, ja en tenen prou”.
Ara bé, de mica en mica ens anem
fent grans, i cada vegada tenim més
coses a dir i ganes de fer sentir la
nostra veu. Així que no oblidem la
il·lusió, els projectes, l’empenta... i
CRESQUEM.
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
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Foto històrica

Cantada de Caramelles
al carrer Migdia

El president
Pasqual Maragall
va visitar Sant
Joan
El president de la Generalitat, Pasqual Maragall,
va visitar Sant Joan el mes de juliol, on va visitar
diferents equipaments i projectes en marxa. Al
vestíbul de l’Ajuntament va ser rebut per l’Alcalde i els regidors. Posteriorment va signar el llibre
d’honor i l’Alcalde li va fer una breu exposició
de la problemàtica més actual de Sant Joan de
Vilatorrada. Seguidament es va incorporar a la

reunió de la comissió de seguiment del CP Lledoners. Acabada la reunió es va traslladar a peu
fins a la residència d’avis L’Atzavara on va visitar
els residents i va comprovar l’estat de les obres
d’ampliació. També va visitar les obres d’urbanització del Passeig del Riu i la construcció del CP
Lledoners.

