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Editorial
Treballant per progressar
Trabajando para progresar
El Pregoner que us presentem vol informar-vos de la situació dels projectes en execució i dels que s’han posat
en marxa o estan en fase de redacció. Acabada la legislatura, cal reflexionar sobre allò que hem fet i sobre allò
que cal fer.

El Pregoner que os presentamos quiere informaros de la
situación de los proyectos en ejecución y de los que se
han puesto en marcha o están en fase de redacción.
Acabada la legislatura, hay que reflexionar sobre lo que
hemos realizado y sobre lo que hay que hacer.

És evident el progrés del nostre poble en els últims anys
i és lògic que no tothom estigui d’acord amb la gestió
de govern. No obstant això, tret de crítiques puntuals
sobre algun tema concret, el conjunt de la gestió ha estat poc qüestionada, sobretot per la manca d’un projecte alternatiu global.

Es evidente el progreso de nuestro pueblo en los últimos
años y es lógico que no todos estén de acuerdo con la
gestión de gobierno. No obstante, y a excepción de críticas puntuales sobre algún tema concreto, el conjunto de
la gestión ha sido poco cuestionada, sobretodo por no
existir un proyecto alternativo global.

La majoria que des de fa anys ens ha donat la ciutadania del nostre poble ha servit per desenvolupar un projecte de progrés ambiciós, pactant i enfortint l’equip de
govern i treballant conjuntament per un model de poble
pactat, progressista i sostenible.

La mayoría que desde hace años nos ha dado la ciudadanía de nuestro pueblo ha servido para desarrollar un
proyecto de progreso ambicioso, pactando y fortaleciendo el equipo de gobierno, y trabajando conjuntamente por un modelo de pueblo pactado, progresista y
sostenible.

Estem acabant d’endreçar els aspectes més difícils d’executar del Pla del 1983: endegament del Canal, passeig del Riu... i hem gestionat l’obtenció de terrenys, sobretot per a equipaments escolars, mitjançant el nou Pla
General aprovat el 2003.
El poble ha crescut ordenadament, té projectes i cal
buscar els recursos necessaris per fer-los realitat. Com
sempre, el treball i una bona gestió pública han de ser
el camí a seguir.
Cal agrair el compromís i el suport dels regidors i regidores d’IC-Verds i del PSC que deixen les seves tasques
de representació política. Així mateix, cal agrair als regidors d’oposició que marxen, la seva responsabilitat i
dedicació.
San Joan de Vilatorrada ens necessita a tots i nosaltres
necessitem el seu alè per continuar treballant per a progressar.

Estamos acabando de arreglar los aspectos más difíciles
del Plan del 1983: canalización del Canal, Passeig del
Riu... y hemos gestionado la obtención de terrenos, sobretodo para equipamientos escolares, mediante el nuevo Plan General aprobado en el 2003.
El pueblo ha crecido ordenadamente, tiene proyectos y
hay que buscar los recursos necesarios para ejecutarlos.
Como siempre, el trabajo y una buena gestión pública
tienen que ser la guía a seguir.
Tenemos que agradecer el compromiso y la ayuda de los
concejales de IC-Verds, y del PSC que dejan sus tareas
de representación política. Asimismo, agradecer a los
concejales de la oposición que se retiran, por su responsabilidad y dedicación.
Sant Joan necesita de todos y nosotros necesitamos de
su aliento para seguir trabajando para progresar.

Ezequiel Martínez i Mulero, Alcalde
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A fons...
Cultura
i festes
Atenció a les
persones
Cultura

La cultura, més a
prop del ciutadà
Sant Joan de Vilatorrada és un municipi actiu, amb un
elevat nombre d’entitats que treballen per organitzar
esdeveniments culturals i esportius. Des de l’Ajuntament,
es potencia una programació cultural, diversa, plural i
participativa i s’impulsen altres iniciatives de caire
cultural, com el coneixement i divulgació del patrimoni.

Les entitats, eix cultural
de Sant Joan
Teatre, concerts, poesia, festes, conferències... Tot té cabuda en la programació cultural que s’organitza a Sant Joan de Vilatorrada al llarg de l’any, gràcies a la
col·laboració i dedicació de les entitats del
nostre municipi que organitzen activitats
culturals de tot tipus. Dels darrers anys podríem destacar, entre d’altres, els cicles de
concerts de primavera, els pòdiums per a joves intèrprets, la setmana musical “La Traca”, el cicle “Veus”, el cicle teatral “Encaix i
Desencaix”, les mostres de poesia o l’organització de festes i diades, com la que s’ha
celebrat recentment en defensa dels drets
de les dones.
Tenint en compte la important tasca que
s’està realitzant des de les entitats, l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha
aprovat el reglament del Registre d’Associacions, que té com a finalitat la creació
i ordenació del registre municipal d’associacions. La finalitat d’aquest registre és que
l’Ajuntament tingui una informació fiable
sobre el número d’entitats existents o que

actuen dins l’àmbit municipal, la seva tipologia, el número de socis i altres dades que
li permetin tenir una imatge fidel del teixit
associatiu. Gràcies a la informació obtinguda, les polítiques municipals de foment de
l’associacionisme podran adequar-se millor
a la realitat associativa.
A partir de les dades recollides, l’Ajuntament publicarà una guia d’entitats amb
informació de totes les associacions i
col·lectius per tal de divulgar-ne la informació entre la població.
D’altra banda, ben aviat s’aprovaran les
bases de regulació del procediment per a
l’atorgament de subvencions municipals
destinades a fomentar les activitats culturals,
esportives, de participació, lleure, etc. corresponents a l’exercici 2007. Les entitats podran
fer les seves peticions a través d’un model de
sol·licitud per a totes les activitats programades per aquest any. Per a activitats extraordinàries i no previstes s’obrirà un període extraordinari de presentació de sol·licituds.
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A fons... Cultura i festes

Cultura plural, participativa
i amb equipaments
Per poder coordinar i potenciar una oferta
cultural oberta i participativa, es compta
amb el Consell de Cultura, que s’encarrega
de coordinar les entitats i serveis culturals
municipals. Es potencia una participació de
totes les parts implicades a l’hora de fer
propostes en temes culturals i socials del
municipi.
Per tal de portar a terme les activitats, Sant
Joan compta amb diversos equipaments,
com el Mas Sant Joan i Cal Gallifa, que reben una dotació anual econòmica i de recursos de personal per a la seva millora i

Biblioteca infantil

manteniment. A Cal Gallifa, aquest any s’han fet millores a la Sala de Cultura: sonorització fixa, millora de la il·luminació de
l’escenari, senyalització de la sala, instal·lació d’una pantalla i un projector fixe, renovació de cortines, millora de les mesures de
seguretat, etc.
I els propers mesos s’hi continuarà treballant per fer realitat un projecte d’ampliació i acabats gràcies al qual gaudirem de
nova ludoteca, sala d’assaig, magatzems,
etc.

La Biblioteca, centre
de coneixement
La Biblioteca Municipal s’ha consolidat com a centre de coneixement i informació i un punt de trobada social i cultural. S’hi fa una
ampliació contínua del fons de llibres, DVD, CD, etc. S’hi promouen
i organitzen activitats com l’Hora del Conte per a infants, el Club de
Lectura, la bibliopiscina, la celebració de diades, etc. A més, s’ha
convertit en un espai permanent d’exposicions, en què es poden
veure expressions artístiques com artesania, pintura, etc. També hi
ha uns espais monogràfics permanents i generadors d’activitats dedicats a col·lectius específics: infants, famílies, dona, etc.

Visita d’escolars a l’exposició “Sopa de llibres”
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A fons... Cultura i festes

Divulgació del patrimoni
Amb la voluntat de conèixer i divulgar el patrimoni del nostre municipi, l’any 2001, l’Ajuntament va
realitzar un inventari del patrimoni
local del terme municipal de Sant
Joan de Vilatorrada. Es va recollir
una àmplia i acurada informació
sobre aspectes com el patrimoni
arquitectònic, festes, restes històriques, etc. Recentment, la Diputació de Barcelona ens ha facilitat un
nou programa informàtic que permet consultar la informació de l’inventari d’una manera molt més
pràctica i àgil. Amb aquesta nova
versió informàtica es podrà consul-

tar la totalitat de les fitxes, les
imatges, la memòria, de tots els aspectes recollits i documentats.
Properament, podreu consultar
l’inventari a la Biblioteca Cal Gallifa
i a la pàgina web de l’Ajuntament
(www.santjoanvilatorrada.cat).
D’aquesta manera, volem posar tota la informació recollida a l’abast
del ciutadà.
Aquest nou pas endavant en la publicació de l’inventari serà possible,
també, gràcies a la reorganització i
modernització de la pàgina web

Mas Mollet

municipal, que s’està portant a terme per tal de dotar el municipi
d’una eina àgil i actualitzada d’informació per donar a conèixer als
santjoanencs i les santjoanenques
els acords, les actuacions i les iniciatives municipals, així com facilitar l’accés a tots els serveis i departaments de l’Ajuntament

Festes
Cavalcada de Reis
Aquest any s’ha constituït una comissió de pares i mares
que s’ha encarregat d’organitzar la Cavalcada de Reis
que, com a novetat, enguany ha estat més llarga a causa
de la participació de 9 carrosses.

Desfilada de
Carnestoltes
Un any més, Sant Joan ha celebrat la desfilada de Carnestoltes, amb una gran afluència de participants i públic. La
festa es va acabar a la Plaça Major, on tothom va poder
gaudir del color, la imaginació i la diversitat de les disfresses.

Festa de Sant
Antoni Abat
Genets i carruatges engalanats van tornar a ser els protagonistes a la festa de Sant Antoni Abat. A la plaça de
l’Església es va fer la benedicció dels participants i es van
efectuar dos tombs.
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Territori Obres i serveis

La cobertura del Torrent
Canigó, a punt de començar

Tram del Torrent del Canigó que es procedirà a cobrir

S’invertiran més de 314.000 euros en
la cobertura del Torrent del Canigó,
des del carrer Clementina Arderiu
fins al carrer Mari Sampere. Amb
aquestes obres s’aconseguirà una millora evident de la urbanització a l’entorn del tram final del Torrent. Ja s’ha
signat el conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua que permetrà que
els treballs puguin iniciar-se ben
aviat. En aquests moments, s’ha
aconseguit una subvenció de més de
138.000 euros, que cobreix una mica
menys de la meitat del pressupost total de l’obra. El projecte es licitarà les
properes setmanes i és previst que els
treballs puguin començar en breu.

Nova
senyalització
per a millorar
la seguretat
viària
Amb l’objectiu d’endreçar el trànsit
a l’interior del nucli de Sant Joan i
de millorar-ne la seguretat viària,
s’ha aprovat portar a terme un pla
de senyalització urbana. Amb la nova senyalització, es preveu facilitar
la fluïdesa del trànsit, impulsar la
convivència entre trànsit rodat i vianants, i aconseguir uns carrers i places més segurs.
En aquests moments s’està fent la
licitació del projecte, per tal d’escollir l’empresa que el portarà a
terme.

Supressió de barreres
arquitectòniques
L’edifici de l’Ajuntament ha reformat la rampa d’accés per tal de facilitar el pas a persones amb mobilitat
reduïda i persones que portin cotxets d’infant,... Aquesta és una nova
iniciativa en la línia d’aconseguir un
poble més accessible i còmode per
als vianants.

Soterrament
de la línia
elèctrica
de Collbaix

La nova rampa, més ampla i còmoda

Nou sistema
d’enllumenat
de baix
consum
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Diverses zones de Sant Joan de Vilatorrada compten amb un nou sistema d’il·luminació elèctrica de baix
consum, amb làmpades de vapor de
sodi. Amb aquesta instal·lació s’aconsegueix menor consum energètic, menys contaminació lumínica i
més eficicència de la xarxa d’enllumenat. En concret, s’han invertit
més de 20.000 euros al Pont Nou.

Esta en procès de licitació el projecte
de soterrament de la línia elèctrica
de mitja tensió que travessa el sector
de Collbaix, a la zona dels terrenys
on s’ha de construir el nou equipament escolar CEIP Ametllers.
Amb aquests treballs, la línia es traslladarà a terrenys adjacents a aquesta zona i es soterrarà.

Territori Urbanisme

El passeig del Riu, una realitat a tocar
Sant Joan està a punt de guanyar
un nou espai urbà verd, el Passeig
del Riu, que permetrà anar des del
passeig Gallifa fins al carrer Rafael
de Casanova, a peu o en bicicleta,
pel costat del riu Cardener.
Ja s’han adjudicat les obres de part
de la segona fase i de la totalitat de
la tercera fase del projecte. Amb els
treballs que es duen a terme, el tram
urbà més central del passeig del Riu
comença a ser una realitat palpable.
Només queda pendent un petit tram
dins la fase 2, en què no ha estat possible l’acord amb els propietaris dels

terrenys afectats, malgrat les negociacions que s’han fet des de l’Ajuntament. Per tal de desencallar les obres,
s’ha aprovat el projecte de reparcel·lació, un cop obtinguda la cessió del vial
i la zona verda del costat del riu. Actualment, s’està tramitant l’adjudicació
per a la urbanització d’aquest tram.
A la urbanització del passeig del Riu
cal sumar-hi els projectes d’endreça
i millora de les lleres del Cardener
que ja s’estan portant a terme, i
que permetran tenir un nou espai
verd municipal, endreçat i en òptimes condicions per tal que tothom
pugui fer-ne ús.

El passeig del Riu va prenent forma

Canalització i millora del Canal
Les obres d’urbanització del Pla del
Canal es van haver d’aturar per un
problema tècnic que impedia urbanitzar el carrer paral·lel al canal si
abans aquest no es canalitzava. En
aquests moments ja s’ha redactat i
aprovat el projecte de canalització
que consta de quatre fases.
El primer tram, d’uns 12 metres, correspon a l’embocadura del canal
sota la carretera de Calaf. El tram 2,
de gairebé 100 metres, va des de la
carretera fins al carrer Girona. El
tercer tram, de 158 metres, fins al
carrer Flors Sirera, correspon al Pla

Parcial. I l’últim tram, de 226 metres, va fins al carrer del Pont.
Està prevista l’execució de les tres primeres fases, des de la carretera de
Calaf fins al carrer Flors Sirera, per un
import global de 662.226,16 euros,
que seran assumits pels promotors del
Pla Parcial del Canal, els promotors de
la Sabonera, els concessionaris del canal i l’aportació de l’Ajuntament.
Aquest projecte és prioritari per millorar l’estat del Canal, que es troba
en un estat de deixadesa i manca
de manteniment.

El projecte de canalització permetrà
continuar urbanitzant la zona del canal

S’endreça l’accés viari a la zona dels Lledoners
Per tal de preveure uns accessos viaris òptims al nou Centre Penitenciari
Lledoners, el Departament de Justícia de la Generalitat està tramitant
el Pla Especial Viari que enllaçarà la
carretera C-55 amb el polígon in-

dustrial Mas Mollet i el centre penitenciari. D’altra banda, el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques ha encarregat el projecte
per a la construcció d’una rotonda
elevada i un carril d’enllaç amb el

futur polígon Mas Mollet i amb el
centre penitenciari. D’aquesta manera, es garanteix que les vies d’accés a
aquest nou equipament puguin donar resposta a les necessitats reals de
trànsit que hi haurà en el futur.
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Territori Urbanisme

Terrenys per a la nova escola pública
L’Ajuntament de Sant Joan ja té els
terrenys que es destinaran a la construcció de la nova escola pública
d’infantil i primària, i que tenen una
superfície total de gairebé 10.000
metres quadrats. Davant del requeriment urgent del Departament d’Educació d’un terreny amb els serveis
mínims per ubicar-hi un nou centre
escolar, l’Ajuntament va valorar diferents propostes i finalment es va decidir per un terreny situat en el sector del nou creixement, més proper i
amb més centralitat respecte a la zona urbana actual.

Els terrenys s’han qualificat d’equipament educatiu i s’ha fet la revisió
puntual del Pla General, per tal de
regular la nova situació dels terrenys.
Dels 9.696 metres quadrats qualificats com equipament educatiu,
4.215 són propietat de l’Ajuntament, 286 pertanyen a l’empresa
Sofly SA i 5.195 metres quadrats són
propietat d’un particular. S’ha portat
a terme un procés de negociació per
a la cessió d’aquests terrenys, en què
s’ha arribat a un acord amb Sofly per
a la cessió anticipada dels seus te-

rrenys, però l’acord no ha estat possible amb l’altre propietari.
Davant d’aquesta situació, el Ple de
l’Ajuntament, amb l’abstenció de
CIU, va aprovar la tramitació de l’ocupació directa de la finca, reconeixent els drets urbanístics que tenen
els terrenys. Actualment la finca ja
està inscrita a nom de l’Ajuntament.
La propietat ha interposat un recurs
contenciós administratiu

Sant Joan creix a la zona dels Ametllers
L’Ajuntament ha adjudicat la redacció del Pla Parcial dels Ametllers i els
corresponents projectes de reparcel·lació i d’urbanització en aquesta
zona. Amb la redacció d’aquest Pla
Parcial es comença a desenvolupar
el primer dels tres sectors de creixement residencial previstos en el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal
de Sant Joan, que defineix com ha
de créixer el nostre municipi per tal
de donar resposta a les necessitats
reals, de forma ordenada i sostenible. L’empresa adjudicatària ha estat
GECSA Ingeniería y Obras SA, per
un import de 1,6 milions d’euros.
La zona dels Ametllers, el primer sector de creixement

Joventut

Comença la construcció de l’Espai Jove
Aquest mateix mes d’abril és previst
que comencin les obres de construcció de l’Espai Jove, un equipament
que es destinarà al col·lectiu de joves
del nostre municipi. L’obra s’ha retardat ja que el concurs d’adjudicació va
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quedar desert. Després d’obrir un nou
procés de licitació, els treballs s’han
adjudicat a Construccions Freixes.
Aquest nou espai, llargament reivindicat pels joves de Sant Joan, també
acollirà el Punt d’Informació Juvenil.

D’altra banda, s’adequarà la pista
esportiva situada darrere el cementiri i s’arranjarà l’entorn.

Territori Medi natural i medi urbà

Medi natural

Asfaltatge del
camí del Poal

1,5 milions d’euros
per arranjar el riu

El camí del Poal s’asfaltarà per tal de
fer-lo més accessible. El tram que es
millorarà va des de la carretera de
Cardona fins al camí de Manresa.
Aquestes obres són impulsades pel
Consell Comarcal del Bages.

La vegetació de bosc de ribera autòctona ocuparà les lleres del riu

El riu Cardener i les seves lleres seran objecte d’una important
intervenció de millora i neteja que, en la seva primera fase, que
inclou el tram del Cardener al nostre municipi, costarà gairebé
1,5 milions d’euros. Aquest ambiciós projecte és impulsat per
l’Agència Catalana de l’Aigua. En aquests moments, l’Ajuntament de Sant Joan ja ha rebut l’esborrany del conveni per a
aquesta primera fase d’endegament del riu, i s’està revisant i
negociant diversos apartats del conveni.
D’altra banda, i també en relació al riu Cardener, l’Ajuntament, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages,
ha adjudicat les obres del projecte Riu Verd II, que consisteixen en l’adequació de la ribera del riu Cardener al seu pas
pel nostre terme municipal. S’està arranjant el tram de la llera que va des del Pont Petit fins a la zona esportiva. El pressupost per a aquesta actuació és de més de 89.000 euros, i
l’Ajuntament hi aporta, de fons propis, més d’11.000 euros.
Amb aquest projecte es vol recuperar les lleres del riu amb
una vegetació de bosc de ribera autòctona. Aquesta actuació, junt amb les fases que s’havien fet anteriorment, i un
cop acabades les obres d’urbanització del Passeig del Riu,
permetrà anar a peu o amb bicicleta des del pont de l’eix
fins a la zona esportiva sense haver de passar, pràcticament,
per cap zona de trànsit rodat.

Garatge per a
l’ADF a Sant Martí
de Torroella

Per donar solució a la manca d’espai
per guardar el material i el vehicle de
l’ADF (Agrupació de Defensa Forestal),
l’Ajuntament li ha cedit un espai en un
mòdul de fusta que s’ha instal·lat al
nucli de Sant Martí de Torroella.
Aquest nou equipament ha de solucionar la manca d’espai del Consorci
del Cardener i de l’EMD. La zona que
s’havia destinat a l’Ajuntament de
Sant Joan és la que es cedeix a l’ADF.
Tothom qui vulgui ser voluntari de
l’ADF de Sant Joan, pot posar-se en
contacte amb la regidoria de Medi
Natural, al 93 876 40 40, o amb
l’ADF Pla de Bages, al 93 872 91 00.

Medi urbà

Millora del Parc Llobet i ampliació del Casal de Barri
S’ha aprovat el projecte d’arranjament i millora del Parc
Llobet que inclou, entre d’altres actuacions, l’ampliació
de la pista. En aquests moment, el projecte està en fase
de licitació, pendent d’adjudicar les obres a l’empresa
que les haurà de portar a terme. El cost total del projecte és d’uns 77.000 euros.
Aprofitant aquests treballs, s’instal·laran també dos mò-

duls prefabricats que serviran per a ampliar les instal·lacions del Casal de Barri. Aquesta ampliació dóna resposta a una reivindicació dels usuaris del Casal, que ja
fa temps que plantegen la problemàtica de manca d’espai en aquest equipament. La instal·lació dels mòduls
prefabricats costarà uns 120.000 euros.
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Atenció a les persones

Dona

Desenvolupament del Pla d'Igualtat
Dins l’àrea de la Dona, l’Ajuntament de Sant Joan ha
portat a terme diverses iniciatives, incloses en el Pla d’Igualtat, per tal de sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat d’aconseguir la igualtat entre gèneres. S’han
promogut activitats de conscienciació i trobada, com la
programació entorn a les diades del 8 de març -Dia Internacional de la Dona- i el 25 de novembre -Dia Internacional contra la Violència de Gènere-.
També s’han dut a terme diversos cursos i tallers (amb
la col·laboració d’entitats com CIO o l’Escola d’Adults)
per fomentar la formació professional i la inserció laboral de la dona.
D’altra banda, el personal municipal ha rebut formació
sobre les desigualtats de gènere i s’ha vetllat perquè

l’Ajuntament sigui una institució exemplar en la igualtat
entre gèneres, utilitzant un llenguatge no sexista, aplicant una política de contractació de personal justa, etc.
També s’ha dinamitzat la Comissió de la Dona, que
agrupa persones voluntàries que han organitzat les diades del 8 de març i el 25 de novembre, i s’ha donat suport a les entitats que desenvolupen tasques a favor de
la igualtat.
Des de l’Ajuntament, s’ha incentivat la presència de les
dones en espais i esdeveniments del poble (noms de carrers, presència en actes públics, etc.) i s’han impulsat
espais d’informació en temes de la dona, com el Racó
de la dona a la biblioteca, o el punt comarcal d’informació i atenció a la dona.

Activitats diverses per al Dia de la Dona

El sopar de Santa Consol, on cadascú porta el que vol, a la Sala de
Cultura Cal Gallifa

Solidaritat i cooperació

Aportacions per a
projectes solidaris
En aquesta àrea, l’Ajuntament ha subvencionat diversos
projectes i ha col·laborat amb diferents ONG, especialment el col·lectiu Sant Joan Solidari. Amb la seva aportació, l’Ajuntament ajuda a tirar endavant els diferents
projectes de cooperació internacional que estan desenvolupant les ONG.
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El Dia Internacional de la Dona es va celebrar a Sant Joan amb un ampli ventall d’activitats durant tot el mes
de març amb la voluntat de contribuir a avançar cap a
la igualtat real d’homes i dones en tots els àmbits.
Es van fer sessions de taixí, es va celebrar el tradicional
sopar de Santa Consol amb la lectura del manifest de la
diada. Durant el mes, també es va representar l’obra de
teatre “El Mercadal” i va tenir lloc la xerrada “Una dona, una experiència”, a càrrec de Teresa Gimpera; es
van fer tallers sobre conciliació de la vida laboral i familiar, dietètica, cuina, drets laborals i teràpia del riure; i
es va poder veure “Las Migas”, un espectacle femení
de flamenc

Immigració

Pla d’Acollida per a
persones immigrants
L’Ajuntament ha elaborat un Pla de Recepció i Acollida
Municipal, amb l’objectiu de preparar l’administració
municipal per afrontar de manera efectiva els reptes
que suposa la incorporació de nous ciutadans i ciutadanes al nostre municipi. El Pla abarca diferents àmbits i
afavoreix la plena integració de les persones i famílies
nouvingudes a Sant Joan.

Atenció a les persones Educació

Nou pas endavant per a la
construcció de l’escola Ametllers
El CEIP Ametllers, el tercer centre
educatiu de primària del nostre municipi, va començar a funcionar a l’inici d’aquest curs 2006-2007, però
de forma provisional, en uns mòduls prefabricats que es van
instal·lar en un terreny adjacent al
Mas Llobet. La previsió inicial era
que el proper curs ja pogués començar a l’edifici definitiu que s’ha
de construir en un terreny proper
que l’Ajuntament va cedir al Departament d’Educació de la Generali-

Plànol alçat de la façana sud del projecte

tat. Veient, però, que l’inici dels treballs anava amb retard, l’Ajuntament ha assumit l’encàrrec del projecte i la realització de la primera
fase del centre d’educació Infantil
per tal d’agilitar-ne la seva construcció. L’import del projecte és de més

Construcció d’un nou
edifici per a l’escola
Joncadella

d’1,8 milions d’euros. L’empresa a
qui s’han adjudicat les obres és
Bosch Pascual. Amb aquest nou pas
endavant, està previst que el nou
edifici estigui acabat a final d’any i
que les classes s’hi puguin traslladar
durant el proper curs 2007-2008.

Acord per a l’ampliació
del CEIP Collbaix
El Departament d’Educació de la Generalitat ha assumit
la reivindicació feta conjuntament per l’Ajuntament de
Sant Joan i la comunitat educativa per fer l’ampliació de
l’escola Collbaix per l’ala nord de l’actual edifici, una
proposta alternativa al primer estudi presentat per la
Generalitat, que no convencia l’equip directiu del centre
ni l’AMPA. El projecte, a part de donar cabuda a una
nova línia d’educació infantil i primària, per tal de desdoblar la línia actual, també ha de preveure la construcció d’un gimnàs i d’una nova cuina i menjador, per dotar el centre de tots els serveis necessaris.

Projecte de l’edifici nou

L’escola Joncadella s’ha de convertir en un centre de
dues línies. En principi feia necessària la remodelació
de l’edifici actual, situat al carrer Escoles, i la construcció d’un nou edifici per a educació infantil. Finalment
el Departament d’Educació de la Generalitat ha optat
per construir un edifici nou dintre del recinte actual, a
causa de les dificultats de tirar endavant un projecte
de rehabilitació de l’escola vella que complís tots les
normatives i requeriments actuals.
El projecte d’e construcció de la nova escola es va presentar a la comunitat educativa aquest mes de març.

S’obre una oficina de
matriculació municipal
Aquest mes d’abril s’obrirà una oficina de matriculació a
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada per a les
preinscripcions als centres escolars de 2n cicle d’Educació Infantil i Primària (CEIPs) del nostre municipi. Amb
aquest servei es volen facilitar els tràmits que les famílies han de fer. Alhora, una Comissió de Matriculació
decidirà les adscripcions als respectius centres i procedirà a fer la corresponent matriculació.
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Atenció a les persones Serveis Socials

Per una millor qualitat
de vida de les persones
L’Ajuntament de Sant Joan té com a principal
objectiu ser al costat de les persones. Amb aquesta
voluntat, s’han promogut alguns dels projectes més
importants de la legislatura, que han de servir per
millorar els serveis sanitaris, assistencials i l’accés
a l’habitatge

Ampliació de
la Residència
i nou Centre
de dia
L’ampliació de la residència ha estat
un dels grans projectes que s’han
començat aquesta legislatura, per
donar resposta a una reivindicació
històrica per ampliar l’oferta de serveis al col·lectiu de gent gran del
nostre municipi. Finalment, el projecte s’ha pogut fer realitat i continuen a bon ritme les obres d’ampliació de la residència i la construcció del nou centre de dia. Després d’haver finalitzat la coberta
s’estan fent les divisions internes. La
finalització de l’obra està prevista
per al proper mes de juliol. En total,
s’inverteixen gairebé 1,5 milions
d’euros en aquest projecte, finançats per la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Sant Joan.
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Sessió de gimnàstica a la Residència

Estat actual de les obres d’ampliació

Atenció a les persones Serveis Socials

Més recursos
per als serveis
socials
municipals

Promoció d’habitatge
protegit

Amb la voluntat de potenciar els
serveis socials que s’ofereixen des
de l’Ajuntament, s’ha continuat
ampliant la plantilla de treballadors
en aquesta àrea. En els últims mesos, es compta amb tres treballadores familiars a jornada completa, la
treballadora social -que depèn del
Consell Comarcal del Bages- ha
passat de 7 hores setmanals a 18, i
el proper dia 1 de maig s’incorpora
una nova treballadora familiar a
mitja jornada.

Habitatge de 14 pisos de venda i 13 de lloguer

Gràcies per fer
possible la campanya “Cap nen
sense joguina”
L’Ajuntament de Sant Joan vol fer
públic el seu agraïment a les empreses que han col·laborat en la darrera edició de la campanya “Cap nen
sense joguina”.
La Caixa (aportació de 2.000 euros)
Fernández Montaño SL
Enderrocs Vilà-Vila SL
Ajuntament de Sant Joan
Sant Joan Solidari
Tecnospiro SA
Galitó Pinsos SL (Q-Alis)
Associació d’Exalumnes
Xarxa Sant Joan
També volem fer un agraïment molt
especial per diversos donatius anònims que vam rebre i per les aportacions de particulars. La campanya
també va ser possible gràcies a la
col·laboració i el treball de les entitats Sant Joan Solidari i El Casal de
l’Alegria, que van gestionar la recollida dels donatius, la compra de joguines, etc.

A principis de l’any 2009, Sant Joan comptarà amb
27 nous habitatges en règim de protecció oficial, destinats a persones i famílies que compleixin unes condicions determinades, situats en dos solars del Pla
Parcial del Canal. El departament d’Habitatge de la
Generalitat ha presentat el projecte que inclou 14 pisos en règim de venda i 13 en règim de lloguer. En
aquests moments, ja s’ha obert el termini per presentar sol·licituds per accedir a aquests habitatges. Les
inscripcions es poden fer fins al mes de juny. D’entre
tots els inscrits que compleixin els requisits necessaris,
es triarà, a través d’un sorteig, a qui s’adjudiquen finalment els pisos.

Comencen les obres
d’ampliació del CAP
Aquest mes d’abril comencen les obres d’ampliació del
Centre d’Atenció Primària (CAP), en les quals s’invertiran uns 835.000 euros. El Departament de Sanitat ja ha
adjudicat els treballs, que estan a punt de començar i
que es preveu que s’allarguin durant uns vuit mesos.
El CAP s’ampliarà en 379 metres quadrats i es reformarà bona part de l’edifici actual. El projecte preveu
l’ampliació de la zona de serveis personals, la sala de
tractaments, la zona de recepció, la sala de reunions, i
la creació de nous espais per a despatxos, sala de consulta, sala d’educació sanitària, etc.
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Atenció a les persones

Esports

Es redacta el projecte
per a la piscina
coberta de Sant Joan

Camp futbol
amb gespa
artificial
Aquest proper estiu és previst que
s’instal·li gespa artificial al camp de
futbol municipal, que facilitarà el
manteniment d’aquest equipament
esportiu i l’adequarà per a una pràctica esportiva segura i còmode. En
aquests moments, ja s’ha redactat el
plec de clàusules administratives per
a l’adjudicació dels treballs.

A l’estiu, gimnàstica aquàtica
per a totes les edats.

Ampliació
de les pistes
de petanca

Esborrany del projecte de la piscina coberta

Com ja s’ha informat en revistes anteriors, s’està fent la redacció del projecte executiu previ a la construcció de la piscina coberta, un equipament
llargament reivindicat al nostre municipi. En total, seran gairebé 3.000
metres quadrats, que inclouran una àmplia àrea d’accés i recepció, una
nova àrea de vestidors i serveis, dues sales d’activitats, una sala de musculació, un vas de natació i un vas d’ensenyament. L’entrega del projecte
està prevista pel proper mes de juny.

Les pistes de petanca que hi ha situades al carrer Maria Mercè Marçal seran objecte d’unes obres d’ampliació,
que s’han de portar a terme abans
d’aquest proper estiu. També s’instal·larà un mòdul prefabricat al costat
de les pistes en què se situaran els serveis, per tal de fer més còmode la
pràctica d’aquest esport als usuaris.

Participació

S’aprova el Reglament
de Participació
Ciutadana
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L’Ajuntament de Sant Joan ha aprovat el Reglament de
Participació Ciutadana, per tal de fomentar la participació i el consens de la ciutadania tant a nivell individual
com de les entitats del poble i els grups polítics amb representació a l’Ajuntament. El reglament va ser aprovat
per unanimitat al ple de l’Ajuntament i es pot consultar
a través del web www.santjoanvilatorrada.cat.
Des de l’Ajuntament s’han promogut processos de participació ciutadana per a temes sectorials: urbanístics,
educatius, culturals, socials, etc.

Atenció a les persones Seguretat Ciutadana

Les dades confirmen que Sant
Joan és un poble més segur
Les dades reflectides a la Memòria de Seguretat Ciutadana de l’any 2006 confirmen que al nostre municipi s’ha
registrat una disminució important dels delictes, especialment robatoris i petits furts. Això és fruit de l’increment
de la col·laboració amb altres cossos de seguretat, com
els Mossos d’Esquadra, de l’establiment periòdic de patrulles mixtes, de l’augment de les vigilàncies especials...
Com a dada negativa, i com ha passat a la majoria de
municipis, hi ha un increment dels delictes per violència
de gènere.
Sant Joan ha augmentat el nombre d’efectius de la Policia Local, la qual cosa ens ha permès incrementar la
presència de policia de proximitat als nostres carrers i millorar l’atenció directa als ciutadans en temes com conflictes veïnals, serveis mèdics d’urgència, cementiri, suport als actes festius, instruccions penals, etc.
L’augment d’efectius millora l’atenció directa als ciutadans.

D’altra banda, també s’ha incrementat el control sobre
temes com els abocaments incontrolats, la vigilància rural, la crema rostolls, la presència d’animals abandonats,
especialment gossos.

Sistema informàtic
per a la coordinació
amb els Mossos
d’Esquadra
Amb la voluntat que la col·laboració entre els diferents cossos de seguretat faciliti una actuació més ràpida i efectiva davant qualsevol problema, Sant Joan
ha instal·lat un Sistema Informàtic Policial (SIP), que
permet la coordinació efectiva entre la plantilla d’agents municipal i la Policia Autonòmica. Aquest sistema permet una transmissió de dades de forma immediata entre els dos cossos policials, una eina molt útil
davant alguns casos d’activitats delictives i seguretat
ciutadana. Amb aquest sistema també es millora l’atenció al ciutadà en àmbits com la tramitació de denúncies en d’altres dependències policials.

La Memòria també dóna dades de sinistralitat viària, que
s’ha reduït en un 27% a l’interior del nostre municipi
respecte de l’any 2005.

Nou vehicle per
a la Policia Local

La Policia Local de Sant Joan ha ampliat la seva flota de
vehicles amb un nou cotxe, un Seat Toledo. Fins ara,
aquest cos policial disposava d’una altre cotxe, un Nissan
Almera, en propietat, i dues motocicletes que van ser cedides gratuïtament per l’Ajuntament de Manresa l’any 2004.

Atenció a les persones

Promoció económica

Iniciatives per a millorar el nivell d’ocupació
Durant l’any 2006, unes 200 persones van trobar feina a través del servei ofert pel centre d’inserció del
CIO que hi ha situat a Cal Gallifa. A
més, unes 70 persones han demanat informació o assessorament dins
el programa de recerca de feina impulsat per l’Ajuntament.
Una altra dada positiva és que l’últim any s’han donat d’alta 35 noves
empreses al nostre municipi. La meitat dels expedients s’han tramitat
mitjançant el servei d’assessorament
a emprenedors i emprenedores. El
sector del comerç i dels serveis han
estat els més dinàmics a l’hora de
crear noves empreses.

Des del 2006 l’Escola Taller disposa d’una nova fusteria al magatzem de la brigada municipal.

Hisenda

L’Ajuntament tanca el pressupost amb superàvit
La liquidació del pressupost municipal de Sant Joan en aquesta darrera
legislatura ha estat cada any positiva,
i ha anat millorant progressivament,
tal com es pot veure en el quadre següent:
*el 2005 inclou la liquidació de la llicència d’obres del centre penitenciari de 1.800.000 €

Any

Romanent Líquid
Tresoreria
(Superàvit acumulat)

2003
2004
2005

2.658 €
118.811 €
2.123.094 €

Segons les dades provisionals a l’hora de tancar aquesta edició, la liquidació del pressupost de l’any 2006
també és també positiva.
D’altra banda, la ràtio legal d’endeutament ha anat baixant i, a finals del
2005, estava al 48,46% de la seva
capacitat.

Patrimoni

Sant Joan augmenta el seu patrimoni
El pressupost per a aquest any 2007 inclou una partida per a la compra de terrenys per al nou cementiri i del terreny qualificat d’equipament davant de
l’antiga Sabonera, al costat de la carretera de Calaf. D’aquesta manera, l’Ajuntament continua en la línia d’ampliar i augmentar el patrimoni municipal.
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La vida d’un poble
La Festa de l’Esport
aplega 600 persones

Les persones i entitats locals més destacades en el món
de l’esport van ser els protagonistes, un any més, de la
Festa de l’Esport, que es va celebrar el mes de desembre. L’acte, que va acollir unes 600 persones, es fa fer a
la Sala de Cultura de Cal Gallifa, amb l’entrega de premis als millors esportistes i actuacions i demostracions
de diferents grups locals (kàrate, dansa, exhibició d’un
helicòpter teledirigit, etc.)
També es va visualitzar un vídeo on es podien veure algunes de les activitats esportives més rellevants de Sant
Joan.

Demostració de membres del Club Karate Vilatorrada

Homenatge a Juan
Carlos Reina Fernández
El mes de febrer, coincidint amb la presentació del Club
Bàsquet Vilatorrada, es va descobrir una placa al Pavelló Esportiu Municipal en reconeixement a la tasca realitzada al món de l’esport per Juan Carlos Reina Fernán-

Es va lliurar un premi al millor equip de la temporada
passada i es va tenir un record especial per a qui va ser
el seu entrenador, Juan Carlos Reina Fernández. L’Ajuntament i les entitats esportives van lliurar una placa de
reconeixement que l’equip va entregar a la família.

dez . L’acte va comptar amb l’assistència de molt públic, esportistes, amics i familiars.
Després de descobrir la placa commemorativa, es van
fer els parlaments per part de representants de la comissió organitzadora i de l’Alcalde de Sant Joan, Ezequiel Martínez.

Seubas Salvans,
40 anys d’experiència
al servei de la
construcció
L’empresa Seubas Salvans, situada a la Masia Cal Minguet, té una llarga experiència en els serveis relacionats
amb la construcció. Enderrocs, excavacions, canalitzacions, esculleres, estudis de viabilitat... són alguns dels
treballs que centren la seva activitat. Però aquesta empresa, que compta amb un equip jove, dinàmic i altament qualificat, s’ha volgut adaptar a les noves necessitats, oferint serveis complementaris i molt específics,
com el transport de peixos vius o d’aigua potable.
L’empresa té un departament específic de contenidors i gestió de residus.

A més, Seubas Salvans compta amb un departament
de contenidors i gestió de residus. Qualsevol activitat
en l’àmbit de la construcció, per petita que sigui, genera residus i és important fer una correcta selecció del

contenidor més adient. L’empresa ofereix un servei personalitzat que inclou des de sacs per a petites obres particulars, fins a contenidors per a residus industrials.
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Opinió
ARTICLE OPINIÓ PSC

Complim amb el present, treballem per al demà
El projecte polític que defensem i que
hem anat explicant àmpliament no s’acaba mai, és un projecte dinamitzador i
que manté la seva vitalitat d’acord amb
les necessitats del poble. Després de
veure el balanç de la feina feta, veiem
un conjunt de projectes realitzats, altres
en marxa, que cal dirigir i controlar, i altres que s’estan preparant i que cal acabar.
Per raons diferents, aquesta legislatura
hem pogut anar una mica més lluny del
previst, fonamentalment per l’increment
d’ajuts dels diferents departaments de
la Generalitat i per l’increment del recursos propis de l’Ajuntament.
Projectes engrescadors com el de la pis-

cina coberta, el camp de gespa artificial,
l’ampliació de cal Gallifa, el cobriment
del torrent Canigó, l’endegament del
Riu, la construcció del nous centres educatius, l’ampliació del CAP, els nous habitatges de protecció oficial... serien difícils de portar a terme sense aquest
suport, tenint en compte que aquests
últims són competència directa de la
Generalitat.
Tenim la sensació contrastada d’haver
complert amb el programa que us vàrem presentar fa 4 anys, no obstant
això, estem encarant el futur amb un
conjunt de projectes que ja estan sobre
la taula i que hem de realitzar.
El poble creix, la demanda de més i mi-

llors serveis s’incrementa i cal estar sempre alerta a les noves necessitats.
Som conscients que davant d’aquesta
situació, l’oposició té dificultats per presentar projectes alternatius, propostes o
suggeriments, però també cal dir que
per poder fer això cal dedicar més
temps i esforç a les tasques d’oposició
municipal.
Tenim il·lusió i ganes de continuar treballant. Només ens cal agrair el suport
que hem rebut durant aquests anys per
portar a terme el treball a què ens vàrem comprometre.
Grup Municipal de PSC

ARTICLE OPINIÓ CiU

Confiança
Què interessa realment a Sant Joan com
a poble? Tenir un bons serveis. Un ambulatori amb l’espai adequat i els professionals necessaris per donar servei. Tenir
un (com a mínim) casal d’avis i una (com
a mínim) residència per a gent gran, tot i
que avui, per les seves dimensions i pensant en el futur, ja hauríem de parlar
d’una segona residència. Una zona esportiva amb el màxim de serveis i
instal·lacions, i evitar l’actual acumulació
aconseguint que fossin repartides pels
diferents indrets del poble. Tenir zones
verdes (no pintades de verd) per poder
jugar amb tranquil·litat i, senzillament,
estar-s’hi. Tenir els espais públics nets i
endreçats, no només el mes abans de les
eleccions, o per si ve el Molt Honorable
Sr. Montilla. Tenir una zona industrial
com déu mana i, sobretot, una oferta de
sòl industrial competitiu i atractiu per a
les petites empreses del municipi. Tenir
un comerç de proximitat amb qualitat
que trobi en tot moment suport en l’A-
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juntament no només per sobreviure, sinó per oferir serveis i projectar-se a la
comarca. Tenir unes escoles d’acord
amb les necessitats del municipi, i seria
bo que els barracons no comencin a ser
part habitual del nostre paisatge escolar
(tant de bo ens equivoquem). Fixar-se
com a objectiu per a un futur proper tenir dues escoles bressol, repartides en diferents indrets del municipi.
Per tant, si una cosa cal treballar en un
futur a curt termini és la redistribució del
serveis per diferents zones: les escoles,
les llars d’infants, les residències d’avis,
els casals de la gent gran, els espais
verds... Deixarem estar per a properes
ocasions la construcció del nou cementiri, els habitatges socials per a gent amb
necessitats especials, per a joves i altres
col·lectius.
Si avui ens toqués posar nota a tots i cadascun dels serveis que hem anomenat
del nostre municipi, estem ben segurs
que ens costaria molt i molt aprovar. En

aquest “PREGONER” ben segur que es
lloaran coses fetes, ben fetes i amb tota
la raó, algunes fetes des de l’Ajuntament i d’altres fetes malgrat l’Ajuntament.
Però, no sé per què, tenim la sensació
que gairebé tot seran promeses i poques, realitat. Si una cosa s’ha de felicitar al nostre Ajuntament és que en moltes ocasions ha estat un bon venedor de
projectes. Això sí, només projectes.
Per això cal oferir-vos un projecte creïble, possible, factible i engrescador, però
sobretot que us generi confiança en el
futur. Per a això treballarem.
Grup Municipal de CiU

ARTICLE OPINIÓ ICV

Governar perquè el poble visqui millor
Sense cap dubte aquest mandat passarà
a la història pel gran imprevist que va
suposar la construcció, al nostre poble,
d’un centre penitenciari. En el seu moment ja vam fer públics el nostre posicionament intentant el difícil paper de
reclamar transparència i planificació a
l’administració i, alhora, comprensió a la
ciutadania per acceptar una imposició
que contribueix a resoldre una necessitat
social urgent i que a la llarga no serà cap
perjudici per al poble. Vam aconseguir
millorar la proposta inicial i ara Lledoners
s’està fent de la millor manera possible
(model de centre molt més petit afavorint així la reinserció, ubicació i extensió
del terreny amb menor impacte, conservació de l’entorn, accés directe des de la
C-55, comissió de seguiment..)
Aquest fet, però, no ha paralitzat la
dinàmica de l’Ajuntament i ho demostra
l’alt grau d’acompliment del Pacte de
Govern. S’ha aconseguit encarrilar la

planificació educativa i, en tots els nivells, es podrà fer front a la demanda
creixent. L’ampliació de la residència
d’avis i un augment de l’atenció domiciliària permetran millorar el servei a la
gent gran. S’han fet o estan a punt
obres molt importants com la urbanització del Passeig del Riu, l’ampliació del
CAP, l’Espai Jove, la nova ludoteca municipal i la construcció de 29 nous habitatges de protecció oficial, etc.
El regidor i la regidora d’ICV-EUiA hem
complert gairebé al 100% el programa
de les nostres àrees (Cultura, Dona, Participació, Medi Natural, Solidaritat i Cooperació). Cal Gallifa i els seus serveis han
estat en procés de millora constant, i s’ha
consolidat com un espai de referència
social i cultural, amb una forta cooperació i coordinació interna i la participació
de tots els agents i entitats implicades. El
Reglament de Participació és una realitat,
s’ha modernitzat la comunicació externa

de l’Ajuntament amb la creació d’una
nova web municipal, s’ha desenvolupat
el Pla d’Igualtat, s’han recuperat i millorat els marges del riu Cardener i els camins rurals, i s’ha fet front a la realitat
migratòria amb el Pla de Recepció i Acollida de les persones migrades.
Des d’ICV-EUiA, malgrat les frustracions
que comporta governar fent equip amb
un grup que té majoria absoluta, ens
considerem copartíceps i corresponsables
de la feina feta, i ens satisfà haver aportat la nostra manera de fer i entendre la
política municipal. Encara queda molta
feina per fer, i nosaltres, amb cares noves, continuarem treballant per fer un
poble on el benestar de les persones
compti més que les pedres, i amb un medi més verd i ecològicament sostenible,
amb la ciutadania com a protagonista.
Grup Municipal d’ICV-EUIA

ARTICLE OPINIÓ ERC
Aquesta legislatura ja està tocant a la
seva fi i és hora de fer recompte. Durant
aquests gairebé quatre anys han estat
moltes les propostes, acords i mocions
que han arribat al ple de l'Ajuntament;
des d'on Esquerra, des de l'oposició, ha
dit la seva.
Vàrem començar la legislatura amb un tema
que va fer despertar les consciències més
tranquil·les de la ciutadania de Sant Joan. Ens
referim a la notícia que ens posava a tots en
alerta: la implantació, en el nostre terme municipal, d'un centre penitenciari. Des d'un bon
començament, Esquerra va posicionar-se en
contra, no tant de l'equipament en sí (ja que,
com vam dir en el seu moment, creiem que
aquest tipus d'infraestructures són necessàries, encara que ningú no les vol a prop de casa), sinó de la manera com s'havien dut a terme les negociacions entre el Departament de
Justícia i l'equip de govern de Sant Joan.
Però a part d'aquest aspecte, han estat
molts els temes que s'han tocat en el
ple. Esquerra ha intentat fer una oposició constructiva, votant a favor d’aquells

Oposició responsable
acords que ens semblaven positius per
al municipi (com pot ser la construcció
de la tercera escola o mocions de caire
social presentades pels diferents grups
municipals).
Tanmateix, no sempre ha pogut ser així,
ja que nosaltres, com a partit, tenim un
caire ideològic determinat; i, com és obvi, en alguns aspectes pensem i actuem
diferent a com ho fan els membres de
l'actual govern municipal (PSC i ICV).
En el darrer ple, el grup municipal
d'ERC va presentar una moció en contra
de la implantació de la tercera hora de
castellà a les escoles de primària. Com
és sabut, l'aspecte lingüístic preocupa el
nostre partit i la seva gent, i davant la
proposta del govern central no ens hem
quedat de braços plegats.

casió per adreçar-me a tots els santjoanencs i santjoanenques i dir-los
(tal com apuntava en el darrer Pregoner) que estar a l'oposició en un
ajuntament amb majoria “absolutíssima” com el nostre no és tasca fàcil. Recordeu que ERC, ara per ara,
només compta amb una regidora a
l'ajuntament, i això ens posa en una
situació de desavantatge important.
Encoratjo des d'aquí, però, que la gent
sigui més participativa en les decisions
que pren el ple de la corporació. És entre tots que hem de construir el futur
del nostre poble.
Gràcies pel suport rebut durant aquesta
legislatura.
Grup Municipal d’ERC

Per últim, m'agradaria aprofitar l'o19
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