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ALCALDIA
Ezequiel Martínez
Mulero
Partit: PSC
Alcalde
Membre Àrea de
Presidència
Promoció Econòmica
EQUIP DE GOVERN
Víctor Marcos Borjas
Portaveu: ICV-EUiA
1r Tinent d'Alcalde
Membre Àrea de
Presidència
Regidories:
Cultura
Medi Ambient
Urbanisme

Marcel Ribera
Santasusana
Portaveu: PSC
2n Tinent d'Alcalde
Regidories:
Educació
Hisenda
Patrimoni
Jordi Solernou Vilalta
Partit: PSC
3r Tinent d'Alcalde
Regidories:
Esports
Formació, Ocupació i
activitat econòmica
Seguretat ciutadana
Mobilitat

Carles Martínez
Vaquero
Partit: PSC
4t Tinent d'Alcalde
Regidories:
Festes
Obres, serveis i
manteniment
Administració i
personal
Ramon Vancell Trullàs
Partit: PSC
5è Tinent d'Alcalde

Paquita García
González
Partit: PSC
Regidories:
Atenció al
Consumidor
Gent Gran
Turisme
Patricia Delgado
Guijarro
Partit: PSC
Regidories:
Benestar Social
Salut

Alícia Benito Conde
Partit: ICV-EUiA
Regidories:
Dona
Infància i joventut
Albert Marañón Ledesma
Partit: ICV-EUiA
Regidories:
Inmigració
Solidaritat, Cooperació i
Foment de la Pau
Participació ciutadana

PLENARI
Gil Ariso Planas
Portaveu: CIU
Montserrat Jové
Sallés
Partit: CIU
Agustí Roy Torras
Partit: CIU
Olga Menoyo
Martínez
Partit: CIU
Alexandre Golsa
Priego
Partit: CIU
Ramon Marquillas
Sala
Partit: CIU
Gemma Boix López
Portaveu: ERC

TELÈFONS I ADRECES D’INTERÈS
SERVEIS SANITARIS I ASSISTENCIALS

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS
OFICINES
Centraleta
Policia Local
Alcaldia
Serveis Territorials
Benestar Social
Espai Jove

C/ Major, 91-93
93 876 40 40
93 876 40 92
93 876 42 40
93 876 41 29
93 876 43 04
93 876 45 54

CAL GALLIFA
Sala de Cultura Cal Gallifa
Centre d'Iniciatives per l'Ocupació
Biblioteca Cal Gallifa
Centre Municipal de Formació
de Persones Adultes

Passeig Gallifa, 1
93 876 47 53
93 876 40 00
93 876 77 05
93 875 05 25

MAS SANT JOAN
Escola de Música
Llar d'Infants El Xiulet
Ràdio Sant Joan

Passatge Mas Sant Joan
93 872 47 25
93 876 71 00
93 876 11 32

ZONA ESPORTIVA
Pavelló Poliesportiu
Piscina Municipal

Ctra. de Calaf, s/n
93 876 40 67
93 876 42 10

ALTRES EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Residència d'Avis L'Atzavara
93 872 24 87

Av. Torrent del Canigó, 2

Passeig Gallifa, 6

Casal de la Gent Gran

Deixalleria Municipal

93 876 71 17

Polígon Industrial Pla dels Vinyats II.
C/ de l'Energia, 20

Mancomunitat Intermunicipal
del Cardener

93 876 78 12

93 872 79 21

Organisme Autònom de Gestió
Tributària

93 872 86 15
93 876 45 56

Av. Montserrat, 95

Llar d'Infants Barrufets
Passeig Gallifa, 10

93 836 02 61

Correus

C/ Salvador Espriu, 22

93 872 81 52

Plaça de la
Festa Major Infantil

Cal Pinsà

93 872 77 07

C/ Sol, 13

IES Quercus

EMD de Sant Martí de Torroella

93 876 79 36

C/ Escoles, 14

CEIP Collbaix

93 876 40 57

Consorci de Turisme del Cardener 93 836 17 08

C/ Salvador Espriu, s/n

CEIP Joncadella

ALTRES SERVEIS
C/ Major, 91-93, baixos

CENTRES D'ENSENYAMENT PÚBLICS

CEIP Joncadella

93 872 67 50
902 11 14 44
93 875 17 21

Passeig Gallifa, 8

Jutjat de Pau

Passeig Gallifa, 1.

CEIP Ametllers

CAP Sant Joan

Cal Pinsà

93 875 08 05

C/ Major, 92

93 877 05 64

C/ Major, 36. Manresa

Tria (recollida de roba usada)
Taxi - Quintín Mejino Gaona
Taxi - Jordi Diego Vilarasau
Taxi - Ramon Suárez Farrés
Ràdio Taxi

93 876 71 69
676 314 277
606 394 125
670 452 222
93 874 40 00
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on viure i conviure” / Nou dipòsit d’aigua de capçalera / Finalització construcció
Centre Penitenciari Lledoners / Obres del canal / Construcció d’habitatges
de protecció oficial / Inauguració Casal Jove / Nova comissaria Policia Local
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A fons... Regidories i responsabilitats

Editorial
Temps de dificultats
Tiempos de dificultades
Després de molts anys de creixement, la crisi econòmica
ens afecta de ple amb el tancament de Tèxtil Riba,
l’aturada del sector de la construcció, la regulació
anunciada per Pirelli i altres sectors que possiblement
també quedaran afectats.

Tras muchos años de crecimiento, la crisis económica
nos afecta de pleno con el cierre de Textil Riba, el paro
en el sector de la construcción, la regulación anunciada
por Pirelli y otros sectores que posiblemente también
quedarán afectados.

Per això, ara toca més que mai, continuar treballant
pel futur ja que no ens podem quedar resignats.

Por esto, ahora toca más que nunca, continuar
trabajando para el futuro ya que no nos podemos
quedar resignados.

Les inversions previstes per aquesta legislatura gairebé
es podran fer totes, atès l’economia sanejada que hem
tingut fins ara i el baix percentatge d’endeutament
municipal.
No obstant això, caldrà prendre algunes mesures
d’austeritat pel proper any en la despesa corrent, atès
la baixa d’alguns capítols d’ingressos lligats al sector
de la construcció. Cal demanar també prudència a tot
el mon associatiu a l’hora de fer els pressupostos de
l’any 2009.
Cal dir que haurem de reforçar les partides econòmiques
de caràcter social per poder atendre les necessitats i
problemes que ja han començar a sorgir.
Prestarem especial atenció al desenvolupament del
sector productiu i d’activitat econòmica, en aquesta
direcció el nus de comunicacions per accedir al Centre
Penitenciari Lledoners ens permetrà desenvolupar més
sòl industrial i per això, els polígons industrials del
Mollet, la primera fase de Lledoners i la posta en marxa
del centre penitenciari tenen una rellevància especial.
Caldrà també seguir reforçant l’àrea de formació i
ocupació per tal canalitzar els aturats cap a nous sectors
productius.
Paral·lelament hem començat a desenvolupar els nous
sectors de creixement, amb un impuls important a un
àrea residencial estratègica d’unes 7 Ha.
aproximadament, amb la col·laboració de l’INCASOL
que permetrà desenvolupar sòl residencial per habitatges
protegits i lliures.
Hem de superar aquests moments complicats amb una
forta empenta als projectes de desenvolupament
econòmic municipals i comarcals en curs.

Las inversiones previstas para esta legislatura casi se
podrán hacer todas, gracias a la economía saneada
que hemos tenido hasta ahora y el bajo porcentaje de
endeudamiento municipal.
Sin embargo, hará falta tomar algunas medidas de
austeridad para el próximo año en el gasto corriente,
debido a la baja de algunos capítulos de ingresos
ligados al sector de la construcción. Es necesario pedir
también prudencia a todo el mundo asociativo a la
hora de hacer los presupuestos del año 2009.
También tendremos que reforzar las partidas económicas
de carácter social para poder atender las necesidades
y problemas que ya han empezado a surgir.
Prestaremos especial atención al desarrollo del sector
productivo y de actividad económica, en esta dirección
el nudo de comunicaciones para acceder al Centro
Penitenciario Lledoners nos permitirá desarrollar más
suelo industrial y, por esto, los polígonos industriales
del Mollet, la primera fase de Lledoners y la puesta en
marcha del centro penitenciario tienen una relevancia
especial.
Hará falta también seguir reforzando el área de
formación y ocupación con el fin de canalizar los
desempleados hacia nuevos sectores productivos.
Paralelamente hemos empezado a desarrollar los nuevos
sectores de crecimiento, con un impulso importante a
un área residencial estratégica de unas 7 Ha
aproximadamente, con la colaboración del INCASOL,
que permitirá desarrollar suelo residencial para viviendas
protegidas y libres.
Debemos superar estos momentos complicados con
un fuerte empujón a los proyectos de desarrollo
económico municipales y comarcales en curso.

Ezequiel Martínez Mulero, Alcalde
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Pirelli, ens ha decebut
No ens agrada la decisió de Pirelli de no fer la fàbrica
nova i encara menys la de rescindir el contracte de 280
treballadors. Havíem posat molta il·lusió, hores de
treball i gestió per poder oferir una bona proposta del
terreny per l’emplaçament de la nova fàbrica.

mercat europeu i mundial, potser és així, però la decisió
que a pres afecta a moltes famílies i no ens agrada.
Hem d’esperar que es prenguin totes les garanties per
part de les Administracions competents, per fer el
menys traumàtic possible aquests acomiadaments.

Amb la proposta conjunta de l’Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada i el grup promotor PRONAU SL,
que construïa la nau i feia la urbanització del polígon
per un preu tancat, la valoració del terreny era de cost
0 euros.

Per la nostra part hem treballat de valent, anant inclús
més enllà de les competències pròpies, però no ha
estat possible. Ho sentim de veritat!

Amb la requalificació del terrenys que oferia
l’Ajuntament de Manresa s’obtenien importants recursos
econòmics per finançar la seva construcció.
Segons Pirelli, la crisi econòmica no permet fer noves
inversions perquè la demanda de rodes ha baixat en el

Volem agrair la col·laboració estreta amb els sindicats,
sobretot CCOO i UGT, la bona predisposició amb els
directius de Pirelli Manresa facilitant-nos les dades
necessàries per fer una bona proposta, l’Alcalde de
Manresa i les Administracions i Entitats que d’alguna
manera han intervingut donant suport a la continuïtat
de l’empresa.

PAM 2008 - 2011, Sant Joan de Vilatorrada,
“Un poble on viure i conviure”
Durant els mesos de setembre i
octubre, des de la Regidoria de
Participació Ciutadana, s’està realitzant el procés de presentació i
participació del Pla d’Actuació per
als anys 2008 – 2011, el PAM.
Des de l’equip de govern de Sant
Joan de Vilatorrada creiem en un
entorn on cada vegada hi ha més
demandes plantejades i cada vegada més diverses, i on els recursos
per satisfer-les no sempre són els
desitjats. És més important que mai
planificar el què es voldrà i no es
voldrà fer, i potser el més important,
el què es podrà i no es podrà fer.
És per això que després de planificar
quina serà l’acció de govern, presentem el Pla d’Actuació Municipal
per al període 2008-2011.
El PAM no vol ser un simple llistat
d’objectius sinó que és un projecte

de poble, el full de ruta i el compromís polític i de treball de l’equip
de govern de Sant Joan amb el
conjunt de ciutadans i ciutadanes
del municipi, que ha de facilitar la
gestió i augmentar la transparència.
I precisament, perquè es tracta d’un
compromís amb la ciutadania, no
podem ni hem volgut deixar-la de
banda.
Amb aquest objectiu i per tal que
la ciutadania hi digui la seva varem
obrir aquest procés. El dia 27 de
setembre al matí varem realitzar
una sessió de presentació i debat i
fins el dia 6 d’octubre es podia
presentar comentaris i aportacions
a les bústies instal·lades a gran part
dels equipaments municipals, al
correu electrònic de l’Ajuntament
o via instància. El PAM 2008 – 2011
complet el podeu trobar a
l’Ajuntament o bé a la pàgina web.

Tenim davant nostre un projecte
comú de poble en el qual demanem
que hi digueu la vostra abans no
sigui aprovat pel Ple de la Corporació, per tal de contribuir a millorarlo dia rere dia. Volem sentir la vostra
veu abans d’aprovar el PAM, un Pla
ple de reptes però que estem segurs
que amb la complicitat del conjunt
de la ciutadania de Sant Joan el
podrem complir.

PAM Presentació del Pla d’Actuació Municipal
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Territori Obres i serveis

Territori Obres i serveis

Nou dipòsit
d’aigua de
capçalera

Sant Joan suprimeix les
barreres
arquitectòniques a més
carrers del poble
La Brigada Municipal de Sant Joan ha adequat en els últims mesos diversos
carrers i cruïlles de la ciutat, continuant amb la tasca de millora i manteniment
de la via pública i de supressió de barreres arquitectòniques. En concret,
s’ha dotat de 20 passos adaptats als carrers: Carme, Sol, Alzines, Miguel
Hernandez, Migdia, Avinguda Montserrat, Major, Santuari de Núria i riu
Cardener.
Som conscients que queda molta feina per fer, però el compromís es seguir
adequant i modificant els carrers i espais del poble per fer-los accessibles
a les persones amb mobilitat reduïda, persones amb discapacitat, a la gent
gran, persones amb cotxet, etc, crec que és una iniciativa molt positiva
per a tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Joan per aconseguir una de
les fites que la societat del benestar ha reivindicat amb més èmfasi, que
es la millora de la qualitat de vida de tots i cadascun dels individus que la
integren.

Ha començat a la zona alta del Poal
la construcció del nou dipòsit de
capçalera que reforçarà la xarxa
actualment existent i subministrarà
els cabals suficients als nous
polígons industrials i al centre
penitenciari Lledoners.
El nou dipòsit tindrà una capacitat
de 3.000 m3 i té un cost de
771.696 euros. Tenim subvencions
de l’ACA 50%, 100.000 euros de
Fons Feder i 115.754 euros del
Departament de Justícia. La resta
es finança amb aportació municipal.

2007

2008

2007

2008

Juny

2074

1914

1992

2354

Juliol

2058

2649

2022

2649

Agost 1069

1613

1591

1751

Total

6166

5605

6707

5201

+ 975 v. +18,7%

+1102 v. +19,6%

BITLLET SENZILL
2007

2008

65.411

Cartell Dipòsit de capçalera de Sant Joan
de Vilatorrada

Aquesta empresa ha tingut
problemes en l’adquisició del
material per poder portar a terme
l’obra, i al ser l’única, ens ha estat
impossible accelerar el seu inici.

S’ha de dir que tothom que no ha
pogut accedir a la primera planta
a fer qualsevol gestió, ha estat atesa
personalment a la planta baixa.

Des de l’ajuntament demanem
disculpes pels problemes ocasionats
als ciutadans i ciutadanes que no
han pogut utilitzar aquest servei.

Nou ascensor

L’equipament comptarà amb 46 places de residència, 15 de centre de dia
-obert de 8 a 20 hores- tota la setmana, i 25 places de menjador col·lectiu
social; aquesta nova distribució suposa un increment de 14 persones en
la dotació de recursos humans, de recursos materials i de millora generalitzada
de l’equipament, i totes aquestes millores suposen un significatiu salt
quantitatiu i qualitatiu de l’atenció geriàtrica i de la qualitat de vida de tots
i cadascun dels residents i usuaris de la residència.

Habitació doble Nova Residència d’avis

Aquests canvis en l’assistència i en l’augment de places, també ve
acompanyat de canvis en la gestió del centre: el Patronat Municipal
Assistencial delega la gestió econòmica, és a dir, els recursos humans, i
tota la infraestructura de l’equipament a l’empresa ASER, la qual per mitjà
de concurs va obtenir la concessió de la gestió per un període de 4 anys.
Esperem que la residència continuï prestant una assistència geriàtrica dintre
d’uns nivells de qualitat iguals o superiors als que hem estat prestant en
aquests anys sota la tutela i supervisió del Patronat Municipal Assistencial
de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

63.615

- 3.873 -5,9%

Aquests increments són prou significatius tenint en compte que en el
global dels tres mesos, el número de bitllets venuts ha disminuït i per tant
continua la tendència a la baixa en la utilització del transport públic.
Esperem que amb les millores introduïdes en les freqüències dels vehicles
i les bonificacions en les targetes s’anirà estabilitzant el nombre d’usuaris.
Construcció nou dipòsit de capçalera
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Sembla ser i així ens ho han
confirmat per escrit, que aquest
material arriba a principis de
setembre i la previsió de posta en
marxa per a principis d’octubre.

La Residència l’Atzavara, després de 23 anys d’una dilatada trajectòria
assistencial, adreçada a la gent gran del municipi de Sant Joan de Vilatorrada,
està reconeguda com un equipament que ha prestat una bona assistència,
integral, interdisciplinada i alhora humanitzada. Inicia una nova etapa que
ve a consolidar un projecte esperat per a tothom al llarg dels anys, i que
finalment es fa realitat.

Des de que vàrem posar en marxa el passat mes de Juny les bonificacions
en les targetes multi viatges, hem comprovat un increment en el nombre
de usuaris que les utilitzen:
VIATGERS T 10

L’ascensor de l’ajuntament es va
començar a arranjar el mes de
setembre. Aquest endarreriment té
una explicació: s’ha volgut mantenir
la ubicació actual i només s’ha
trobat una empresa que es
comprometés a deixar l’ascensor
en la normativa actual, que
permetés l’accés a minusvàlids i
persones amb capacitat reduïda.

Residència l’Atzavara:
A punt per obrir portes

Bonificació bus

VIATGERS T 15

Nou ascensor adequat per l’accés a minusvàlids

La nova residència s’inaugurarà el proper mes de Gener.
Nou centre de dia Residència
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Territori Urbanisme

Territori Urbanisme

Aprovació del conveni de
trasllat de les línies elèctriques

Accés polígons industrials
i Centre Penitenciari Lledoners
Continuen a bon ritme les obres
d’accés al futur polígon industrial
del Mollet i centre penitenciari
Lledoners. Comença a perfilar-se
l’estructura de la rotonda aèria que
concentrarà tots els moviments, tant
d’entrada com de sortida. Tanmateix
aquest accés permetrà la
comunicació entre els dos polígons
existents Vinyats 1 i Vinyats 2.

Paral·lelament des de l’Ajuntament,
s’ha propiciat amb GISA empresa
encarregada de la gestió de l’obra
pública de la Direcció General de
Carreteres i COPISA empresa
constructora, els contactes amb
empreses i veïns afectats per les
obres, per tal d’analitzar incidències,
dubtes i possibles millores.

foto si
Accés C-55 als polígons industrials i al Centre Penitenciari Lledoners

Finalització construcció
Centre Penitenciari Lledoners
Les obres del Centre Penitenciari
Lledoners estan pràcticament
acabades i la seva inauguració està
prevista pel 24 d’Octubre. Hi haurà
la possibilitat de visitar el centre el
divendres 24 de 16 h a 19 h de la
tarda i el dia 25 al matí.
En aquests últims mesos s’han fet
visites a les obres per part dels
tècnics dels diferents Col·legis
Professionals, Arquitectes, Enginyers
i Aparelladors, més de 100
professionals es van interessar per
l’evolució de les obres del centre.
També han visitat el centre Alcaldes
i regidors de la comarca.
El dia de la inauguració està prevista
una jornada de portes obertes per
el públic en general.
6

Per part de l’Ajuntament s’ha
demanat la construcció d’un pas
per sobre de la carretera per
vianants, a l’alçada del pont de la
carretera de Calaf, per tal de poder
accedir al sector de les Torres i Poal
amb la màxima seguretat.

En el passat ple del mes de juliol es va aprovar, amb
els vots a favor de PSC, ICV i ERC, la proposta de
conveni urbanístic de finançament del trasllat i
soterrament de les línies d’alta tensió Manresa-Terrasa.
El cost de l’obra és de 3.334.230 euros, dels quals,
l’Institut Català de l’Energia pagarà 1.116.802 euros,
l’ajuntament de Manresa 761.184 euros i l’ajuntament
de Sant Joan de Vilatorrada 1.456.244. Aquesta

quantitat que ha de pagar l’ajuntament de Sant Joan,
anirà a càrrec dels propietaris majoritaris dels nous
creixements urbanístics, l’empresa Sofly. Es per tant
una bona notícia, que un tema tant important i històric
com treure les línies d’alta tensió del mig del poble
comença a ser una realitat. Només falta l’autorització
del govern perquè això sigui ferm.

Obres del canal
Superades algunes dificultats tècniques a l’inici de
l’obra, aquesta progressa adequadament. En breu estarà
finalitzada tant la canalització com l’asfaltat del carrer,
quedant així, el pla parcial del Canal pràcticament
enllestit. Voldríem aprofitar aquestes línies per agrair
públicament l’ajuda que hem rebut en el buidatge del
canal per par de l’associació Joanenca de Pesca, sense
ells aquesta tasca hagués estat molt més complexa.

Canalització Canal

Canalització Canal embocadura

Vista aèria Centre Penitenciari Lledoners
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Territori Urbanisme

Territori Medi ambient

Una ordenança esperada

Sentència pel Passeig del Riu
Com molts de vosaltres sabreu,
l’Ajuntament té un litigi judicial
amb alguns propietaris i propietàries
de finques situades al costat del riu,
a on ara es troba el que anomenem
Passeig del Riu. La sentència judicial
reconeix el dret que té l’Ajuntament
de reclamar a aquests veïns i veïnes
contribucions especials amb el fi de
finançar part de l’obra, com s’ha

fet en altres ocasions, tot i que,
l’Ajuntament abans hauria d’haver
fet la reparcel·lació de les diferents
unitats d’actuacions urbanístiques.
En aquests moments doncs, amb
la finalitat de fer complir aquesta
sentencia, l’Ajuntament ha instat a
aquests propietaris a que facin
aquest projecte de reparcel·lació i
en cas de que aquests no exerceixin

el seu dret ho farà l’Ajuntament.
Creiem doncs que és de justícia que
aquests propietaris, els quals són
els primers beneficiats, paguin una
part de l’obra, com en altres
ocasions ho han hagut de fer uns
altres propietaris en alguna altra
obra pública.

Acord amb la propietat dels
terrenys del CEIP Ametllers
El nou tram del CEIP Ametllers que ha d’encabir la part
d’ensenyament de primària, s’ha de construir en uns
terrenys privats d’un particular. Aquest Ajuntament ha
arribat a un acord amb la propietat per la cessió del

terreny perquè es pugui construir la segona fase del
CEIP Ametllers sense cap problema.

Medi Ambient

Arranjament del camí de les Torres

L’Ajuntament de Sant Joan ja disposa d’una Ordenança
de Residus, que és un instrument per gestionar i regular
millor la problemàtica dels residus. Amb aquesta
ordenança es podrà sancionar les actituds incíviques
d’algunes persones que, per exemple, abandonen
matalassos i altres voluminosos a la via pública, deixen

Aprovat en recollida selectiva
El passat mes de març l’Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada inicià el nou model de recollida selectiva
acostant el contenidor d’envasos a tota la població del
municipi, amb l’objectiu de continuar treballant per tal
d’incrementar, dia rere dia, la recollida selectiva.

Pel que fa a la recollida de vidre i paper, dins aquest
primer semestre de l’any s’ha notat un lleuger increment
respecte el 2007, però en termes globals s’ha percebut
un estancament general.
ATENCIÓ NO BAIXEM LA GUÀRDIA!!

Amb aquest nou canvi, gràcies a tots els ciutadans i
ciutadanes que hi han participat, s’ha incrementat
notablement la recollida d’aquesta fracció. Durant el
període de març a agost, la quantitat recollida ha doblat
la que es recollí durant el mateix període de l’any passat.
Així doncs, moltes gràcies a tots els que hi esteu
participant i animar-vos a la resta a fer-ho, ja que és
una inversió pel nostre futur.

Al mateix temps que s’està
construint el centre penitenciari
així com el nus de comunicacions,
també s’ha millorat el camí de les
Torres, a on s’ha aconseguit crear
un tram paral·lel al camí destinat
als vianants.

Pel que es refereix a la recollida de matèria orgànica,
mes darrera mes, aquesta ha anat disminuint. Aquesta
situació és fortament desfavorable, ja que això implica
un augment del rebuig, que és la fracció que va a parar
a l’abocador.
Aquest fet no només té implicacions ambientals, sinó
també econòmiques que repercuteixen a tots els
ciutadans i ciutadanes del municipi.
Cada tona de residus que es porta a l’abocador costa
38 euros i a aquest import s’hi ha de sumar el cànon
de l’agència de residus (penalització) que consisteix en
10 euros més. El resultat final és que per cada tona
portada a l’abocador s’ha de pagar 48 euros, a diferència
dels 26,17 euros que costa portar la matèria orgànica,
sense contar-hi, encara, la bonificació que any rere any
l’Agència de Residus de Catalunya retorna per aquesta
fracció.

El sector després de les obres del
centre penitenciari continua
mantenint els seu aspecte d’entorn
rural.
Pel que fa a la resta de fraccions, els resultats, tot i ser
variables en funció de la fracció, no són tan favorables.
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les bosses de deixalles fora dels contenidors quan
aquests estan encara buits, llencen voluminosos, deixalles
i runes al medi natural, etc. Creiem que en una societat
moderna i avançada com la nostra hi ha comportaments
incívics que no es poden tolerar.

Arranjament Camí de les Torres

És per aquest motiu que us animem a reciclar de nou
la matèria orgànica, ja que de totes les fraccions és la
major en pes i la que farà, juntament amb els envasos,
reduir en major importància la quantitat de residus que
portem a l’abocador, evitant-ne, també, l’increment
dels costos de gestió.
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Atenció a les persones Educació

Atenció a les persones Cultura i festes

Seguim impacients alhora que optimistes
L’any 2008 és un any molt important pel que fa a les
construccions dels nous equipaments educatius de
l’Escola Primària del municipi.
No està resultant gens fàcil obrir-se camí en un
Departament d’Educació atapeït de necessitats urgents,
amb serioses mancances de pressupost, que sovint es
tradueixen en el millor dels casos en retards més o
menys importants.
I Sant Joan no n’ha quedat al marge, pel que fa als
retards. Les obres que estaven previstes inicialment per
a principis d’estiu, el Departament d’Educació les
planifica ara per a la tardor. Confiem que ara sigui la
bona. Ens referim a les instal.lacions de primària del
CEIP Ametllers i a la nova escola Joncadella.
Les obres d’ampliació del CEIP Collbaix van sobre els
terminis previstos, estant en fase de redacció de projecte.
Mentrestant, s’hi ha posat un segon mòdul prefabricat
de dues aules per poder satisfer les necessitats dels dos
cursos vinents.
Seguim treballant per cedir al Departament d’Educació
el terreny situat a l’extrem sud del poble, per tal de
poder-hi encabir el segon institut. Les condicions del

terreny no són fàcils: cal allargar un col·lector d’aigües
pluvials, desviar i soterrar una línia de mitjana tensió i
fer el corresponent moviment de terres per deixar-lo
apte per a la cessió.
Pel que fa al Mas Sant Joan, estem a l’espera de poder
iniciar aquesta tardor les obres que han de donar a
aquest indret l’aspecte definitiu, tant pel que fa a
l’Escola de Música com a la Llar d’Infants. Estem
esforçant-nos per aconseguir que aquest espai sigui
preferentment de vianants; aquest fet no busca altra
cosa que el benefici dels usuaris -pares, alumnes i
persones que hi treballen- a fi que puguin gaudir d’un
espai relaxat i tranquil.

Ens urgeix disposar de
més i millors espais
Iniciarem un nou curs escolar,
sortosament, sense problemes
seriosos d’escolarització pel que fa
a les places escolars en tots els
àmbits, des de llars d’infants fins a
cicles formatius.
Hi cabem, però molt just.
Les dues llars d’infants han pogut
garantir gairebé la pràctica totalitat
de la demanda en aquest tram
educatiu, la qual cosa ens satisfà,
tot i que sabem que cal anticiparnos i preveure una tercera llar a curt
termini.És per això que estem
decidits, abans d’acabar l’any, a
iniciar els tràmits per aconseguir la
tercera.
Les sis línies de primària ens
donen un marge de tranquil·litat
pel que fa al nombre de places,
però no pel que fa als espais. Per
això cal seguir insistentment el
10

procés de les construccions
d’Ametllers, Joncadella i Collbaix i
el fet de conviure les obres amb
l’activitat escolar.
Preocupa la massificació de
l’institut. Tant és així que hi ha
p re v i s t p o s a r- h i u n m ò d u l
prefabricat per al curs 2009-10.
Mentrestant caldrà pressionar la
Generalitat per tal que la data del
nou institut sigui al més aviat
possible.
L’Escola Municipal de Música
preveu un notable creixement
d’alumnat per a aquest curs. Els
experiments, ja reeixits, com la Jove
Orquestra de la Catalunya Central,
la Big Band i les Colònies Musicals,
entre altres, en són responsables.
Ens cal més que mai dotar l’escola
de l’ampliació que li ha de
proporcionar l’espai físic definitiu.

Cultura

Ampliació del conveni
de l’obra a Cal Gallifa
Hem signat un nou conveni amb la Direcció General d’Arquitectura i
Paisatge amb l’objectiu de millorar l’entorn nord de Cal Gallifa. El que ja
estava pactat era la construcció del nou mòdul annex a la sala polivalent
de Cal Gallifa per ubicar-hi la ludoteca i construir-hi una nova sala de
cultura i assaig. Ara hem aconseguit que la Direcció General d’Arquitectura
i Paisatge també col.labor-hi econòmicament amb una quantitat de 134.889
euros en la urbanització de tot l’entorn nord, aconseguint d’aquesta manera
un espai més integrat. El projecte també inclou millorar els tancaments
d’alumini de la fàbrica així com també pintar la façana.

Un any mes, Sant Joan ha participat
en el cicle de concerts Veus.
Aquesta vegada ho hem fet amb
l’actuació de Névoa, que ens
presentava el seu darrer disc titulat
“Entre les pedres i els peixos” El
disc és una selecció de melodies
tradicionals del fado de Lisboa amb
lletres de poetes catalans com Enric
Casasses, Feliu Formosa o Josep
Maria de Sagarra, entre d'altres,
que tracten temes essencials
d'aquest gènere musical tradicional
portuguès, com són el desamor, la
traïció, l'abandó...

Centre Cívic. Ludoteca

Inauguració CEIP AMETLLERS

Un cop més hem de lamentar la
manca de sensibilitat de
l’Administració autonòmica vers
l’Escola Municipal d’Adults. Quan
tothom donava per feta la signatura
del conveni entre les Entitats
municipalistes i la Generalitat, que
fixava les bases per al finançament,
aquest ha quedat aparcat, de
moment sine die.
A l’Escola d’Adults de Sant Joan,
entesa en la seva globalitat, cada
cop agafa més pes el factor de la
immigració, així com els aspectes
culturals lligats al vessant educatiu.
És per això que les regidories
d’Immigració, Dona i Cultura
començaran a tenir una relació
més estreta amb la d’Educació, que
s’ha de traduir en una col·laboració
cada cop més àmplia en tots els
aspectes.

Concert
cicle Veus

XVI edició del concurs de música de cambra.
Gran nivell artístic!
El passat 17 de maig any es va dur
a terme la XVI edició del concurs
“Pòdiums de música de cambra”
organitzat per l’Escola Municipal
de Música. En aquesta ocasió hi va
haver un increment important dels
participants i sobretot en la
categoria dels més petits que és
fins a 16 anys. En aquesta categoria
es van presentar 5 grups i el premi
va ser compartit entre dos d’ells
degut al gran nivell de les seves
actuacions. A la categoria B que és
fins a 21 anys es van presentar
també 5 grups i els guanyadors
varen ser un quartet de clarinets. I
finalment a la categoria A, 7 grups
van ser els que ens van oferir grans

moments en la interpretació de les
seves obres per la posterior valoració
del jurat. El premi també va ser
compartit entre un duet de clarinet
i acordió i un quartet de corda.
L’edat per participar en aquesta
categoria és fins a 30 anys. El jurat
va fer una valoració molt positiva
del gran nivell de tots els grups
presentats. L’afluència de públic
durant tot el dissabte va ser molt
nombrosa tant d’alumnes com
públic en general. Els concerts dels
guanyadors d’aquesta edició es
duran a terme a l’auditori del Mas
Sant Joan el proper més de
Novembre i Desembre els divendres
a 2/4 de 9 del vespre.

Podiums Concurs Música Cambra
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Atenció a les persones Cultura i festes

Festes

Atenció a les persones Cultura i festes

Reconeixement a la
Festa Major Infantil

Una Festa Major molt reeixida
Sense dubte aquesta Festa Major ha estat l’any dels
Aniversaris, un munt d’entitats estaven de celebració:
90 anys de la Verbena, 50 anys del Escacs, 30 anys de
la Festa del Barri Sector Llobet, 25 anys del Gegant
“l’Home del Palillo”, 20 anys del Grup de Teatre Xalana
i 10 anys de Vilatorrats, a tots ells MOLTES FELICITATS!.
La Festa Major d’enguany també a destacat per la seva
gran participació, tant de santjoanencs i santjoanenques
com per gent de tota la comarca, hi ha hagut una gran
quantitat d’actes, diversos i dirigits a totes les edats i
públics, balls, concerts, sardanes, castell de focs, concurs

Nova plaça: “la plaça de la Festa Major Infantil”

de truites, festes dels barris, teatre, festivals,
cercatasques, correfoc, exposicions, gegants, campionats
i actes esportius, etc. Els actes amb més públic van ser
el concert i el ball de l’orquestra Selvatana, els Vilatorrats,
l’actuació del Mag Lari i el Dani Perez i el pregó a càrrec
de l’Amparo Moreno, pregó que feia anys que no n’hi
havia i que va ser tot un èxit.
Volem agrair sincerament a totes les entitats i
col·lectius del poble la seva col·laboració, gràcies
a ells és possible tenir una esplèndida, diversa i
concorreguda Festa Major.

Si quelcom havia aixecat polèmica entre els conciutadans
de Sant Joan en els darrers mesos era justament quan
s’acabaria i com quedaria la nova plaça del costat de
l’església, que des del mes de juny ja té nom, Plaça de
la Festa Major Infantil. Desprès de mesos d’entrebancs,
la plaça es va inaugurar el diumenge 8 de juny. Cal a
dir, que la proposta de donar nom a la plaça com a
Festa Major Infantil, ha estat recolzada per a totes les
forces polítiques del poble i també per al consell de
cultura, una bona manera de començar a fer un
reconeixement a la FMI del poble, la primera FMI de
Catalunya i hores d’ara totalment consolidada i més
forta que mai, celebrant aquest any el seu 20é Aniversari,
moltes felicitats!.

Inauguració FMI

El diumenge 8 de juny hi va haver una doble celebració,
el 10é Aniversari de la remodelació de l’Església a ells
també moltes felicitats!.

Gegants

Pregó amb Amparo Moreno

Ball de revetlla

Finalment i desprès de la bona entesa de tots, veïns,
centre parroquial i ajuntament, s’ha aconseguit acabar
tot un espai, part zona verda i part formigó, amb llocs
per seure, una font, i totalment preparada per a persones
amb mobilitat reduïda.

Placa de la FMI

La caminada popular cada
vegada més participada
Podríem dir que es una festa ja del tot consolidada i
com cada any hem tingut una Festa de la Primavera
molt reeixida, amb els seus dos grans blocs, al matí
amb la caminada popular i a la tarda la festa més
dirigida al públic familiar.La caminada del matí va ser
un èxit de participació de més de 400 persones, amb
un nou recorregut, on cal destacar la visita al Casal
Rojas.A la tarda degut a la sequera dels últims mesos
es van preparar tot una sèrie de tallers per a conscienciar
l’ús correcte de l’aigua, seguit d’un espectacle infantil
i per acabar amb la tradicional botifarrada.
Correfoc Festa Major Infantil
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Festa de la Primavera: caminada popular

Festa Major Infantil, La dama de blanc
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Atenció a les persones Seguretat ciutadana

Treballem per tenir un poble
cada vegada més segur
En aquest Pregoner ens ha semblat convenient profunditzar una mica més
en la informació en temes que preocupen a la ciutadania, com són el
consum de drogues, les multes de trànsit, les alcoholèmies positives, la
conducció negligent, els accidents, els vehicles abandonats, entre altres.
Tot i que els números no indiquen uns índexs molt elevats, cal fer un esforç
entre tots per fer la convivència més segura i agradable.
Cal esmentar la dificultat que tenim per poder atendre adequadament les
al·legacions sobre denúncies de trànsit sense elements de prova, ja que
preval l’informe de l’agent denunciant.
1ER. SEMESTRE 2008-09-13
Atenció ciutadà requeriments
Denúncies per tinença, consum de drogues
Menors d’edat

920
39
6

Denúncies trànsit

806

Promig denúncies dia

4,41

ARTICLES MÉS INFRINGITS
No obeir un senyal de prohibició
Estacionaments a sobre de la vorera
“ en zona càrrega i descàrrega
“
davant d’un gual
“
en parada bus
“
en zona minusvàlids
“
en doble fila

232
100
68
60
41
29
16

Alcoholèmies positives

28

Cinturó seguretat i sistemes ret. infantil

28

Conducció negligent

10

Accidents de trànsit
Saltar-se un stop
No mantenir l’atenció durant la conducció
Ferits (de poca consideració)

39
8
12
11

Nova
comissaria
per la
Policial Local
Els propers mesos, Sant Joan de
Vilatorrada, tindrà una nova
comissaria per la Policia Local. Les
noves instal·lacions estaran ubicades
en un local del C/ Sant Mateu.
La nova comissaria d’uns 335 m2
aproximadament està pensada per
donar un millor servei a la
ciutadania.
Constarà d’una sala de recepció i
atenció a la ciutadania, oficines
d’atenció personalitzades, sala de
reunions, despatx, vestidors,
garatge i tots el necessari per
treballar pel ciutadà.
Aquests darrers dies s’està treballant
en el pla de mobilitat que implica
alguns canvis i millores de la
circulació del nostre municipi, pintar
ratlles continues, discontinues, Stop,
millores d’aparcament i d’altres
millores que s’observen i que els
ciutadans ens fa arribar, treballem
per tenir un poble amb la millor
qualitat que sigui possible, es per
això que volem atendre els vostres
suggeriments.

MEDI AMBIENT
S’ha realitzat campanyes de sonometria per disminuir el soroll en vehicles
i establiments.
VEHICLES ABANDONATS:
Expedients iniciats
Vehicles retirats
Abocadors de runam
Animals de companyia
Infraccions
Gossos recollits de la via pública
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48
30
8
5
10
Plànol de la nova comissaria

Atenció a les persones

Consum

Setmana del consum responsable
Exposició de consum del 15 al 20 de setembre:
El dimarts dia 16 es va fer la inauguració de l’exposició
“Aprèn a consumir amb responsabilitat”, i a continuació
hi va haver una xerrada sobre “Que cal tenir en compte
a l’hora de comprar”.
CONTINGUT:
Aquesta exposició tenia com a objectiu posar a l’abast
del poble un material expositiu per tal de fomentar
l’adquisició i la millora d’hàbits de consum responsable
en les persones consumidores.
L’exposició “Aprèn a consumir amb responsabilitat”
estava desglossada en trenta-dos panells informatius
que alhora es podien dividir en dos grans temes:
-Els drets i deures dels consumidors, el procés de reflexió
en l’acte de compra i les vies de reclamació.
-L’etiquetatge obligatori dels productes, informació útil
per poder triar entre diferents marques que fabriquen
un mateix producte.
El dijous, 18 de setembre varem tenir també dintre

d’aquesta setmana la visita de l’oficina mòbil
d’informació al consumidor.
I per concloure tots els actes el dissabte 20 de setembre,
a les 12 del migdia a Cal Gallifa, es va fer un espectacle
per a tota la família (grans i petits), a càrrec de Marcel
Gros amb el Títol de “Amb el cafè… deixat d’històries”.

Exposició Consum Responsable

Hisenda, patrimoni i administració

Hem d’afrontar la crisi amb realisme i
solucions especialment per als més febles
L’evolució de la Hisenda municipal
no està exempta de la realitat del
país i tard o d’hora la reflecteix
d’una manera o altra.
Dèiem en el darrer Pregoner que
creixíem amb moderació, tot i
preveient una lleugera
desacceleració pel que fa a la
construcció, que havia estat el
motor indiscutible del creixement
econòmic aquí i arreu. Ara bé, ningú
no podia preveure que la
desacceleració anés acompanyada
d’una frenada tan brusca.
Volem dir que l’Ajuntament
s’esforçarà a complir els
compromisos reflectits en els

pressupostos, sent conscient que
caldrà fer determinades renúncies
per tal de poder fer front a les
noves i creixents necessitats que
en l’àmbit social ja s’estan produint,
com a conseqüència directa d’una
crisi que tot just ha començat i
ningú en sap ni l’abast ni la durada.
I en aquest context caldrà afrontar
els dos moments decisius de la
Hisenda municipal: les ordenances
i el pressupost del 2009, que hauran
de ser sensibles a la situació
econòmica i social del moment,
alhora que tenen l’obligació de
garantir els serveis als ciutadans,
començant pels més imprescindibles

i limitant, si cal, els que no ho són
tant, sent conscients d’una cosa
clara: que haurem de gestionar uns
recursos de ben segur més limitats.
Hem viscut altres crisis, com ara la
del 80 o la del 93, i la societat va
tenir els recursos i l’enginy que va
caldre per adaptar-s’hi i sobreposars’hi. Ens cal, primerament,
consciència individual i col·lectiva
per acceptar-la i adaptar-nos a la
situació, tot esperant i confiant que
la societat actual sabrà trobar els
mecanismes adients per fer-li front,
primer, i superar-la, després.
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Atenció a les persones

Atenció a les persones

Immigració

La infància i la joventut

“De tothom, de cadascú”
Un projecte amb punt i seguit
Ara farà un any, a la Regidoria d’Immigració vam rebre
una proposta de la Diputació de Barcelona, a través
del Consell Comarcal del Bages, que es presentava
engrescadora: un projecte que pretenia fer un cop d’ull
al fenomen migratori a Sant Joan de Vilatorrada a
través d’un documental que fos produït i protagonitzat
per la mateixa població nouvinguda.
Així doncs, el mes de setembre del 2007 es va posar
en marxa el projecte De Tothom, de Cadascú, una
producció fruit del treball conjunt entre l’alumnat de
l’Aula d’Acollida de l’IES Quercus i alumnat col·laborador
del Centre de Formació de Persones Adultes del municipi.
El documental fa un breu apunt històric en què es
presenten les dues grans onades migratòries que ha
viscut el municipi: la primera als anys seixanta,
protagonitzada per persones que procedien
principalment d’Andalusia i Castella; i la segona, avui,
que té com a protagonistes homes, dones, joves i
infants que en la majoria de casos arriben procedents
d’Ucraïna, Marroc, Romania o la Xina. El reportatge,
d’uns trenta minuts de durada, també presenta el que
ha estat, sense dubte, la part més enriquidora del
projecte: un intercanvi d’opinions, vivències i sentiments
entre els i les protagonistes.

maig quan, prop de dues-centes persones entre les
quals es trobaven els i les participants en el projecte,
familiars, amics, i veïns i veïnes de Sant Joan de
Vilatorrada, es van reunir a Cal Gallifa per assistir a la
presentació pública del reportatge. Les persones
assistents a l’acte van gaudir d’un sopar i una exhibició
del folklore típic del territori català, a càrrec de l’Esbart
de Dansaires de Sant Joan; de l’andalús, a càrrec del
Ballet Albaicín; i de la cultura oriental, a càrrec de
l’Escola de Dansa Yamila.
Tan des de la Regidoria d’Immigració de l’Ajuntament
com des de la mateixa Escola d’Adults i l’Institut es fa
una valoració molt positiva del projecte que, més enllà,
del resultat final ha permès crear uns lligams personals
i de treball conjunt forts entre els i les participants. És
precisament per aquest motiu que l’acte del 23 de
maig no va ser el punt i final a un projecte, sinó un
punt i seguit. I és que aquests mesos de treball conjunt
i el bon resultat que se n’ha tret han obert el camí a
futures col·laboracions entre les diverses parts implicades.
Pots veure i agafar en préstec el reportatge a la Biblioteca
Cal Gallifa.

A finals d'octubre, coincidint amb la fira-festa tardor,
es preveu la inauguració de l'espai jove que estarà
situat al centre d'equipaments de la zona del mas Sant
Joan. Aquests espai suposa una aposta valenta i decidida
per part de l'equip de govern pel joves del municipi.
L'espai jove ens permetrà des de la regidoria d'infància
i joventut treballar per una política de joventut forta
i cohesionada. A través del desplegament del "Pla local
de joventut" vetllarem pel desenvolupament de
programes de promoció dels adolescents i joves
santjoanencs així com per la prevenció de les conductes
de risc associades a aquesta etapa vital.
L’espai jove no només vol esdevenir el centre de trobada
i propostes del col·lectiu jove , també vol convertir-se
en un equipament obert a les necessitats de les entitats
joves del municipi (cessió d'espais, suport i assessorament
tècnic....). El projecte, que cristal·litzarà en l'espai jove,
és producte d'una diagnosis participativa que es va
realitzar amb els adolescents i joves i vol cobrir les
necessitats que han exposat aquests; així podrem trobar
un espai relacional i punt de trobada, punt d'accés
obert a Internet, programació estable de cursos, sales
taller, el "racó de la feina" amb un punt d'informació

i cursos de recerca de feina a més de la sala polivalent
on es podran realitzar activitats de lleure i oci i cessió
a les entitats i projectes municipals (assaig de l'Aula de
Percussió Municipal, de l'entitat "el Rei del So", etc.).
En definitiva, l'espai jove és fruit d'una voluntat ferma
i clara per part de la regidoria d'infància i joventut que
entén la joventut no com un tràmit cap a l'edat adulta
sinó com una etapa clau d'adquisició de valors i canvis
en la que cal esmerçar-se des del present com a inversió
de futur.

Espai Jove

Per una política de promoció
de la infància i la família

El rerefons del reportatge mostra com Sant Joan de
Vilatorrada és un poble de tothom i per a tothom però
que, a la vegada, cadascú el viu d’una forma única. I
el mateix passa amb la història personal dels i les
protagonistes del documental: tan els que han arribat
ara com els qui ho van fer fa quaranta anys comparteixen
una història que, a la vegada, és diferent i personal per
a cadascú. Sant Joan de Vilatorrada el construïm tots
i totes, siguem d’on siguem i vinguem d’on vinguem
i el més important és sentir que formem part d’aquest
mateix trencaclosques gegant i divers que és avui el
nostre poble.El projecte va culminar el passat 23 de
Acte de presentació del documental De Tothom, de Cadascú,
el passat 23 de maig a la Sala Cal Gallifa
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Inauguració Casal Jove

Des de la regidoria d'infància i joventut fa mesos que
estem treballant per estructurar un política de promoció
de la infància. Fruit d'aquesta feina és el disseny del
PLA LOCAL D’INFÀNCIA en el que estem treballant.
També volem potenciar als infants com a ciutadans
amb drets i deures , actius i crítics. Es per aixó que
amb coordinació amb la regidoria de participació s’està
creant EL CONSELL D'INFANTS DE LA VILA. Aquests
és un projecte destinat als infants de 4art i 5é de
primària de totes les ecoles del municipi, així com els
nens i nenes d'altres equipaments: escola de música,
ludoteca municipal i esplai. Ens hem reunit amb totes
les escoles del municipi així com amb l'escola de música
i hem rebut respostes molt favorables sobre la proposta
d'impulsar aquests espai de participació.

Un altre indicador sobre la política que s'ha iniciat des
de la regidoria és l'especial atenció que hem esmerçat
en la conciliació de la vida familiar i laboral. A partir de
l'enquesta que van omplir les famílies que varen assistir
a es colònies urbanes impulades des de l'Ajuntament
es va detectar la necessitat d'organitzar colònies urbanes
durant de l’1 al 10 de setembre. Hi van participar 41
nenes i nens que van estar atesos per 4 monitores de
lleure. El projecte de ludopiscina que es va portar a
terme tres dies a la setmana a les instal·lacions de la
piscina municipal durant 3 hores diàries, perseguia
aquesta voluntat de facilitar a les famílies l’atenció dels
més petits. La intenció per part de la regidoria es
continuar treballant per facilitar la conciliació de la vida
familiar i laboral des de l’àmbit municipal.
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Serveis socials

El Casal del Barri,
en marxa!
En la darrera edició de El Pregoner informàvem de la remodelació de la
imatge del Parc Llobet i de la incorporació del Casal de Barri al parc. Ara,
el Casal de Barri s’ha començat a dinamitzar i ja està en marxa. Des de
principis d’any el mòdul compta amb activitats diverses com cursos de
cuina o tallers de cultura artesanal i artística. L’objectiu és que el Casal
esdevingui punt de trobada per als veïns i veïnes del sector.

Construcció
d’habitatges
de protecció oficial
Continuen les obres de construcció dels 14 habitatges
de protecció oficial de venda i 13 de lloguer. L’estructura
dels edificis pràcticament està acabada. L’acabament
de l’obra està previst per l’estiu del 2009.

Parc LLobet
Habitatges de protecció oficial de lloguer

Esperem les instruccions del Departament d’Habitatge
de la Generalitat per poder començar els tràmits per
la seva adjudicació. Aquests s’iniciaran possiblement
a principi d’any tenint en compte que els barems que
s’hauran d’aplicar són els de l’any que bé. Oportunament
comunicarem als interessats l’inici del procés de
sol.licitud.

El reglament de participació
ciutadana en sis preguntes

Habitatges de protecció oficial de venda

Participació ciutadana

L’ordenança de la via pública a debat
El passat 10 de juliol va tenir lloc
una sessió de participació ciutadana
sobre el projecte d’Ordenança
Municipal de la Via Pública. L’acte
va permetre posar a l’abast de tota
la ciutadania un espai on poder
debatre conjuntament amb els
representants municipals
l’elaboració d’aquest text.
El projecte d’Ordenança Municipal
de la Via Pública és un text normatiu
que té com a principal objectiu
regular els usos i les activitats que
18

es duen a terme a les vies i els espais
d’ús públic, particularment als
carrers, les places i als parcs o jardins
de titularitat municipal, així com
també la utilització d’aquests béns
i espais, en el marc de les normativa
general d’aplicació. Aquest text és
el pas previ a l’elaboració, prevista
per d’aquí uns mesos, de l’Ordenança de Civisme de Sant Joan de
Vilatorrada que, en aquest cas,
regularà els comportaments a la via
pública.

Aquest ha estat un dels primers
processos participatius que s’han
dut a terme des que es va aprovar
el Reglament de Participació
Ciutadana. La futura Ordenança de
Civisme, al seu torn, també
c o m p t a r à a m b u n p ro c é s
participatiu al qual podràs prendre
part.

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana hem
començat a desplegar el nostre Reglament. A
continuació et presentem sis preguntes i sis respostes
bàsiques que resumeixen el Reglament de Participació
Ciutadana.
1. Què és?
El Reglament de Participació Ciutadana és el conjunt
de normes que concreten el compromís de l’Ajuntament
amb els veïns i veïnes per tal de garantir la transparència
i fomentar la participació.
2. Quins drets recull?
El Reglament recull un total de nou drets de la ciutadania
i les entitats, entre els quals destaca el dret a rebre
informació sobre les activitats municipals, ja que s’entén
que és el pas previ i indispensable per a poder exercir,
després, el dret a la participació.
3. Com puc rebre informació?
A través de canals diversos, com: el web de
l’Ajuntament, els plafons informatius, la biblioteca Cal
Gallifa o a través de campanyes informatives. També

pots seguir els debats i les decisions que es prenen a
l’Ajuntament assistint a les sessions de Ple municipals.
4. Com puc participar?
Sol·licitant intervenció a les sessions de Ple, establint
comunicació i/o entrevista amb els i les responsables
polítics o presentant propostes. També pots participar
a través dels consells sectorials o les comissions.
Actualment estem treballant per la creació del Consell
de la Vila i el Consell d’Infants.
5. I les entitats, què?
Les entitats amb seu i activitat habitual a Sant Joan de
Vilatorrada poden rebre ajudes de l’Ajuntament a través
de convenis de col·laboració i la concessió de
subvencions. El Reglament preveu, també, la creació
d’un Registre d’Entitats.
6. On el puc trobar?
Pots consultar el Reglament de Participació Ciutadana
al web de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada,
a la Biblioteca Cal Gallifa o al mateix Ajuntament.
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L’esport a Sant Joan
Els dies 7 i 8 de juny es va celebrar la jornada de portes
obertes als equipaments esportius amb un gran nombre
de participants, nens i nenes, joves, pares i mares i que
tots junts van tenir una jornada molt agradable, amb
les conseqüents agulletes l’endemà a l’hora d’anar a
treballar. Gràcies als clubs per col·laborar i a tots per
participar en aquesta festa.

Nova Piscina petita
El Palillo CF ha fet la promoció per pujar de categoria,
però no ha estat possible tot i l’esforç del club i la
afecció per aconseguir-ho. A tots us donem
l’enhorabona per arribar on s’ha arribat i ara a
continuar treballant!
Agrair a totes les entitats esportives i tots els esportistes
els seu esforç per donar a conèixer el nostre poble,
Sant Joan de Vilatorrada, arreu del nostre territori.

Voldriem felicitar als dos clubs dels nostre municipi, el
Joanenc per la gran temporada que tots els equips han
dut a terme i sobretot els juvenils per l’ascens de
categoria, enhorabona. No voldriem oblidar a la persona
que en els darrers anys ha portat la direcció del Futbol
Club Joanenc, el Sr. Estenis Viladrich: el seu esforç, la
seva constància per tirar endavant el club i la seva
col·laboració amb la tasca d’educar en l’esport. Felicitar
a la nova junta directiva i animar-los a seguir treballant
per l’esport i l’educació en l’esport.
L’important no és guanyar, es passar-ho bé fent amics
i fent esport.

Nous equipaments esportius
S’ha dut a terme la col·locació de material esportiu als parcs públics del
nostre municipi, dues cistelles de mini bàsquet al parc Llobet, una taula
de ping pong al parc Catalunya i hem fet l’adequació del la pista del mas
Sant Joan per poder gaudir d’espais públics per fer esport d’una forma
sana i sense sortir del municipi. Tot això ha estat possible amb el suport
de la Diputació de Barcelona.
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Aquest any implantem les noves tecnologies a les
piscines municipals i tenim sistema Wi - fi per poder
connectar-nos a la xarxa. Tenim bibliopiscina i d’altres
activitats.

Una piscina en forma de platja que fa 7 x 12 metres,
comença a ran de terra per arribar a tenir una fondària
màxima de 0,50 centímetres. Una piscina pensada per
nens de fins a 6 anys. S’ha incorporat una nova sala
de màquina exclusiva per aquesta piscina.
S’han fet millores als vestidors tant d’homes com de
dones, posant un acumulador d’aigua calenta i ampliant
els numero de dutxes existents. Com també els lavabos
i la instal·lació d’aigua als vestidors, tot això s’ha fet
conjuntament amb el manteniment de pintura i
arranjament de tot l’espai de la piscina.

Festa de l’esport

Adequació Pista poliesportiva carrer Alzines

Aquest estiu els nens i nenes de Sant Joan de Vilatorrada
tenen una nova piscina petita de dimensions mes grans
de la que tenia fins ara, i que ens havia quedat desfasada
amb el pas del temps, tot i fer el manteniment anual.

Concentració
de motos
El passat 4-5-6 de juliol Sant Joan
de Vilatorrada va acollir una
concentració de motos a la zona
esportiva amb unes 500 motos
vingudes des de molts llocs del país.
Varen acampar i es varen dur a
terme unes jornades festives i
lúdiques, amb botigues, concerts,
sortides amb moto... i que va portar
molta gent a conèixer el nostre
poble. L’experiència va ser tot un
èxit, tant d’afluència de públic com
d‘organització.

Motard Revolta Rebels

Un any més els cursets de la piscina són tot un èxit
amb un total de 90 nens i nenes que aprendran a nedar
o si mes no a perdre la por a l’aigua. Els grans tenen
la seva activitat Aquagym i son un total de 50 persones
que gaudeixen d’aquest servei municipial que els
ofertem des de la regidoria d’esports.

Nova Piscina petita

La dona

Lluitant dia a dia, per la igualtat de gènere
Des de la comissió de la dona estem perfilant els actes
que es proposaran en la celebració del dia internacional
contra la violència masclista que es conmemora el 25
de novembre. Uns dels objectius, a més de la
sensibilització, és poder ampliar les dates dels actes
fent que no totes les propostes quedin en una setmana
i d’aquesta manera tenir present que aquesta
consciència positiva des de la quotidianitat de la
política municipal no pot estar vinculada a un sol dia.
Tothom podem sumar en aquesta lluita : Si esteu
interessats/es en participar a la comissió de la dona us
esperem el 5 de novembre a les 20:00 a l’Ajuntament.

comprendre la nova definició de rols, incorporant la
perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals.
Volem destacar que des de la regidoria estem adherides
al PIAD comarcal (Punt d’informació i atenció a la dona)
del Consell comarcal del Bages. Des d’aquests projecte
es facilita que qualsevol dona de manera confidencial
i gratüita pot rebre suport psicològic o assesorament
jurídic. Durant el 2007 i el primer semestre del 2008
s’han atés 23 dones de Sant Joan que han demanat
suport psicològic i 14 assesorament legal.

La regidoria de la dona amb suport de la Diputació està
impulsant el nou PLA d’IGUALTAT. Qué és un PLA
d’IGUALTAT?: és un projecte a llarg plaç que vol definir
en tots i cadascun dels àmbits municipals la visibilització
de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones com
a base de la cohesió social. EL pla d’IGUALTAT és un
Pla transversal que es dirigeix a tota la població, dones
i homes, amb una intenció clara i definida per fer
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Atenció a les persones Promoció econòmica

Ampliació centre
d’assistència primària

Centre d’iniciatives per l’ocupació Cal Gallifa
Des del CIO “Cal Gallifa” es promou que totes aquelles persones
desocupades demandants de feina rebin una formació professional adient:

Continuen les obres d’ampliació del CAP. Pràcticament estan acabades les
obres del sector Est. Properament començaran les obres d’ampliació del
sector Oest al costat del pàrquing de cotxes.

Programes formació/ocupació: Tallers, Casa oficis, Escola taller

Ampliació CAP Sant Joan

Benestar Social

Valoració del primer any del
desplegament de la Llei de Dependència
Des del passat 21 de Maig que ja es van començar a
presentar les sol·licituds de valoració de dependència
al departament d’Acció Social i Ciutadania de la
Generalitat, portem al municipi 99 sol·licituds
presentades a dia d’avui de persones susceptibles d’ésser
reconegudes com a grans dependents.
Al departament de serveis socials d’atenció primària
de l’ajuntament disposem d’un total de 78 persones
valorades i acreditades pels equips de valoració, que al
nostre municipi ens correspon el Consorci sociosanitari
de l’Anoia.
Hi ha un total de 65 persones amb un grau III (gran
dependència ) i 12 amb un grau II nivell 2 (dependència
severa) de les quals hi ha fets 40 PIA (Pla Individual
d’Atenció), pel que ja s’ha adjudicat el recurs en forma
de servei i/o prestació econòmica vinculada en funció
de les necessitats de cada cas i sota la prescripció de
la treballadora social.

Tot i que a l’inici ha estat un procés difícil, per no
disposar de tota la informació necessària i haver-hi
qüestions cabdals no resoltes, s’ha intentat sempre
donar una resposta a la demanda dels usuaris segons
les ordres de la referent del Prodep de la comarca.
Actualment sembla que s’estan posant en pràctica els
esforços necessaris per dur a terme el procés dins els
terminis previstos per la llei, i regularitzant aspectes
pendents com ha estat la recent publicació de l’ordre
que regula la figura de l’assistent personal i la garantia
d’import mínim, per evitar els casos en què l’aplicació
inevitable i obligada de la Llei deixi les persones
beneficiàries amb menys recursos sense cap cobertura
addicional.

Especialitat de jardineria: manteniment de Parcs i Jardins del poble
(Arbrat, rec, neteja de Passeig del Riu, Parc Llobet, Parc Catalunya, Plaça
Lluís Companys, Avda. Torrent del Canigó, Zona esportiva…..) l’adequació
de la nova Plaça “Festa Major Infantil”, Manteniment dels entorns naturals
d’edificis històrics com és el “Mas Llobet”.

Taller de fusteria

Especialitat de fusteria: Rehabilitació i renovació de la part de fusteria
del Mas Llobet i d’altres equipaments municipals, en els quals s’han realitzat
des de tasques de manteniment fins elaboració de mobles, accessos,
rampes, finestres, portes...
Especialitat de construcció: El passat 16 de juny es va iniciar l’escola
taller Adequació Mas Llobet. Té una durada de dos anys i hi participen 8
joves d’edats compreses entre 16 i 24 anys.
Durant els 6 primers mesos aquests joves reben una beca i durant la resta
tindran un contracte de treball de formació.
Durant el primer mig any es realitzarà la formació teòrica en l’ofici,
combinant-ho amb una formació teoricà-pràctica. A partir del segon
semestre es realitzarà la part més pràctica, sent la finalitat del projecte
l’adequació dels coberts del Mas Llobet.
Noves tecnologies:

Taller de construcció

Adaptació del taller formatiu d’informàtica: Realitzar l’estructura d’un
taller informàtic dins les instal-lacions del CIO Cal Gallifa. Aquesta aula
estaria connectada amb una nova sala que s’ha adaptat per a la recerca
de feina amb dos ordinadors més.

Les prestacions més atorgades són les vinculades amb
l’atenció a domicili, inclou cuidador no professional i
servei d’ajuda a domicili:
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Actualment són 36 les persones que integren aquests programes i que
mitjançant la qualificació professional, aprenen un ofici a la vegada que
realitzen actuacions al poble, desenvolupant així tota una part pràctica
que ha esdevingut en la realització de diversos projectes en l’àmbit municipal
tal com:

Implantació del sistema Wi-Fi al CIO: Aprofitant la sortida d’internet
que ja disposem en el Cio Cal Gallifa, hem disposat un Servei de Wi-Fi
dintre del mateix recinte.

Prestacions econòmiques / serveis

%

Cuidador no professional

72,5%

Servei d’ajuda a domicili

22,5%

Vinculades a Residència o Centre de dia

5%

TOTAL

100%

Implantació del sistema Wi-Fi a les piscines municipals: Aquest any
a les piscines municipals s’ha adaptat un sistema de connexió a internet
Wi-Fi. El que s’ha fet és una instal·lació de tres antenes des d’on s’amplifica
i emet la senyal d’internet. Aquesta senyal és amplificada a les piscines
des d’una altre antena Omnidireccional que dóna cobertura a tot el radi
de les piscines.
També s’ha fet el suport i manteniment d’ordinadors a l’aula d’informàtica
del centre Cal Gallifa, a les oficines del CIO i a l’espai de Club de la feina.

Taller de jardineria
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La vida d’un poble

Solidaritat, cooperació i foment de la pau

“A Sant Joan, els drets humans
també tenen sentit”

Aquest any “La Verbena” celebra
el seu 90è aniversari. Durant molts
anys aquesta entitat de caràcter
cultural i recreatiu ha estat un
referent en la vida del nostre poble.

El proper mes de desembre es commemorarà el 60è aniversari de la
Declaració Universal dels Drets Humans.Coincidint amb aquesta efemèride,
el passat 27 de març el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’adhesió de Sant
Joan de Vilatorrada a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans
a la Ciutat.
La Carta és un instrument polític i jurídic que vol promoure els drets humans
en l’àmbit de les ciutats, ja siguin grans o petites, perquè és precisament
en l’àmbit municipal on administració i ciutadania gaudeixen d’una major
proximitat, on el treball que es pot fer des d’un Ajuntament té efectes
directes sobre els veïns i veïnes; i és per tant, un àmbit on el treball per la
defensa dels drets humans també pot tenir sentit.

Les seves seccions culturals han
estat els motors de la seva activitat
social: esbart, coral, teatre, concerts,
geganters,.... També han sabut
recuperar i impulsar tradicions com
la Festa de Sant Antoni Abad i
col·laborar amb l’organització de
la Fira Festa de tardor amb
l’organització de la Fira Ramadera.

Per tal que l’adhesió a la Carta no passés desapercebuda pel conjunt de
la població, des de la Regidoria de Solidaritat, Cooperació i Foment de la
Pau es va engegar una campanya de difusió i sensibilització sota el lema
A Sant Joan, els Drets Humans també tenen sentit, que preveu un conjunt
d’accions al llarg d’aquest 2008.
Fins ara, de les accions que s’han dut a terme destaca la penjada de cartells
a les places i carrers del poble on queden reflectits diferents drets de les
persones en l’àmbit de les ciutats; l’exposició sobre els Drets Humans a la
Ciutat que es va poder visitar a la Biblioteca el mes d’abril; i, per primera
vegada, el reconeixement formal per part de l’Ajuntament del Dia
Internacional de Respecte de les Llibertats Sexuals, el 28 de juny, a través
d’una pancarta enunciativa de la diada que es va poder veure al balcó del
mateix edifici consistorial.

90è Aniversari de la “La Verbena”
La compra i adequació del nou local
al carrer del Pont van significar un
gran avanç per la continuïtat de
l’activitat de l’Entitat.
Des de l’Ajuntament hem intentat
sempre donar suport a l’Entitat
establint els corresponents convenis
de col·laboració.
Per molts anys a tots els socis i als
membres de las diferents Juntes de
l’Entitat pel seu esforç i dedicació
durant tots aquests temps.
90è Aniversari de la Verbena

25è Aniversari de la
llar d’infants els Barrufets

Pancarta d’inici de la campanya penjada
al Balcó de l’Ajuntament.

Felicitem el Club d’Escacs de Sant
Joan de Vilatorrada, que aquest any
celebren els 50 anys d’ existència
com a entitat del poble.

La llar d’Infants Barrufets, celebrarà
el proper 29 de novembre a Cal
Gallifa, el seu 25è aniversari. Volem
felicitar a tot el personal la tasca
que han dut a terme durant aquests
25 anys i desitjar alhora que aquest
sigui un punt de partida per a noves
il·lusions i noves fites.

50 anys d’existència del
club d’escacs Sant Joan

Orco’s està d’aniversari
foto si
Pancarta enunciativa del Dia Internacional de Respecte de les
Llibertats Sexuals
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Els drets humans a la ciutat

La colla de diables Orco’s

La colla de diables Orco’s celebra, aquest 2008, 25 anys
de la seva constitució com a entitat. Van començar
com a colla de diables organitzant un correfoc per les
dates de la Festa Major, tot i que han organitzat algun
que altre Carnestoltes, Nits a l’Era, concert, etc.
Actualment són els responsables de que molts joves,
i no tant joves, del nostre municipi puguin gaudir dels
Vilatorrats, que es celebra som sabeu la nit de la revetlla.
També col·laboren en el muntatge del castell de focs
de cada any per la Festa Major. Moltes gràcies i moltes
felicitats Orco’s!
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Opinió
Aquesta secció d’opinió hauria de servir
bàsicament per explicar quins projectes
tenim, que pensem i que opinem sobre
determinats assumptes. No obstant sovint
ens veiem obligats a explicar i aclarir
diferents aspectes dels projectes municipals atès les crítiques que es fan des de
l’oposició.
Els ingressos que s’han obtingut relacionats amb el centre penitenciari s’ha dedicat a finançar amb recursos propis els
diferents projectes municipals: camp de
gespa artificial, ampliació de la residència
i centre de dia, espai jove, casal de barri
del Llobet, ampliació de cal Gallifa i ludoteca,....
Això ha permès no haver d’endeutar-nos
massa i poder afrontar inversions importants en aquesta legislatura.

Opinió
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

GRUP MUNICIPAL DE CIU

Veritat o mentida

Pinten bastos

Sobre la piscina coberta, ho em explicat
diverses vegades i no se’ns vol escoltar.
Amb la difícil situació econòmica actual
i l’elevat cost del projecte, volem garantir
el màxim de subvencions possibles per
no haver d’endeutar-nos excessivament
en detriment d’altres projectes també
importants, per això hem retardat la seva
execució. Creiem que és una decisió encertada, raonable i entenedora.
CIU continua mentint descaradament en
tot el que fa referència a la presó i la
piscina coberta, a força de dir moltes
vegades la mateixa mentida se l’acaben
creient ells mateixos.
Hem ofert diàleg i compromís, la resposta
és la mateixa manca de projecte polític,
propostes i pràctiques obstruccionistes.
Tornen a la política negativa dels anys 80

que ja creiem havien oblidat.
Aviat veurem con es posen en marxa
nous equipaments ja pràcticament acabats com espai jove, residència, ludoteca,
de l’ampliació de cal Gallifa, de
l’endegament del canal i el riu Cardener,
i altres que estan en fase d’execució i
altres que estan a punt de començar.
Volem tirar endavant gairebé tots els
projectes que tenim compromesos electoralment i el Pla d’Actuació Municipal
actualment a debat i consulta, el volem
aprovar el mes d’Octubre i serà la garantia
màxima de les nostres intencions i compromisos.

GRUP MUNICIPAL D’ICV

Un acord amb la ciutadania
Fa aproximadament un any, a l’inici de
la legislatura, dèiem que volíem portar al
govern una manera diferent d’entendre
la política, transparent i engrescadora. I
dèiem que aquesta política la fèiem
pensant en roig, en verd, i en violeta. Poc
més d’un any després, al rerefons de totes
aquelles accions que hem impulsat, la
presència dels tres colors és evident. En
aquestes línies ens volem centrar en tres
fets on el nostre paper ha estat clau.
A finals del mes d’octubre és previst que
el Ple de l’Ajuntament aprovi el Pla
d’Actuació Municipal per al 2008 – 2011;
el document de planificació de tots aquells
projectes que es duran a terme durant
aquests anys. Serà la primera vegada que
l’Ajuntament de Sant Joan té un PAM, i
això sense cap mena de dubte suposa
un pas endavant en la millora de la gestió
però també en transparència. Els
ciutadans i ciutadanes de Sant Joan
tindran un compromís de treball de
l’Ajuntament fins el 2011, i així després
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podran valorar la feina que s’ha fet. A
més, des de la regidoria de Participació
Ciutadana, hem impulsat al llarg del mes
de setembre un procés de participació a
través del qual s’hi han pogut fer
aportacions, algunes d’elles incorporades
en el redactat final.
Per altra banda, en els darrers mesos, des
de la regidoria d’Urbanisme, hem
començat a concretar el desenvolupament
urbanístic del sector Collbaix, en el marc
de les Àrees Residencials Estratègiques
(ARE) impulsades des de la Generalitat.
L’ARE es un instrument que ens permetrà
la creació de terreny per construir-hi
d’habitatges de protecció oficial en règim
de compra i de lloguer, per poder fer
front així a uns dels problemes que té
gran part de la ciutadania, l’accés a un
habitatge digne a preus assequibles.
Un altre tema en el que hem treballat
amb intensitat ha estat per la continuïtat
de Pirelli al nostre territori. Com sabreu,
l’empresa italiana ha anunciat que, no

només no farà la fabrica nova, sinó que
portarà a terme acomiadaments. Una
decisió que ens ha decebut
profundament. Des de l’Ajuntament hem
fet el possible perquè Pirelli construís la
nova planta al nostre terme municipal,
com bé saben els sindicats i la direcció
manresana de l’empresa. El mes de juliol
des d’ICV vam impulsar l’aprovació d’una
declaració institucional on reclamàvem
la continuïtat de la inversió a l’actual
planta, i continuem treballant perquè la
proposta de terrenys oferida a Pirelli tiri
igualment endavant com a polígon
industrial.
Ens queden encara poc més de dos anys
de legislatura i nosaltres continuarem
fent el què fem: treballar amb el PAM
com a full de ruta, i amb el roig, el verd
i el violeta com a rerefons. Alguns
continuaran criticant sense sentit i posant
tants pals a les rodes com els hi sigui
possible, però com diu la frase feta,
“ladran, luego cabalgamos”.

No descobrirem res si diem que la situació
econòmica esta fotuda, no tant sols a
nivell particular i municipal, sinó també
pel que fa al país, al continent i, fins i
tot, a nivell mundial.
Des de ja fa molts mesos podem llegir
als diaris o escoltar als mitjans audiovisuals
que hem entrat de ple en una espiral
negativa, on les hipoteques pugen,
s’agreuja la deslocalització d’empreses,
creix l’atur, augmenten les situacions
concursals, tanquen empreses dia si dia
també, s’encareixen els productes bàsics,
no parlem del gasoil, baixen les previsions
de creixement…..el resultat d’això es que
no hi ha, ni haurà fins no se quan, ni un
“duro” a la caixa. Davant aquesta caòtica
situació nomes ens queda una solució,
estrènyer, encara una mica mes, el cinturó.
Per cert, no cal que ho digui ni el diari ni
la tele, estic segur que tots ens hi trobem
i ho estem tastant en primera persona.
Si fem una fotografia d’aquesta situació
i la centrem en Sant Joan veurem que
ens ha sortit desenfocada i en blanc i
negre, ja que al nostre municipi també
pinten bastos. Creixem, i mes que
creixerem, en població però sense uns
equipaments a l’alçada, sense els serveis

que ens mereixem i sense l’oferta de llocs
de treballs que necessitem.
Ara, mes que mai, es quan el nostre
alcalde ha d’agafar la maleta i anar a
buscar, allà on calgui, empreses o
empresetes, per que s’emplacin al nostre
municipi i donin feina a la gent del nostre
poble. L’oferta que van fer a Pirelli que
la mantinguin per qui sigui. Així li varem
dir i li varem demanar en el darrer Ple de
Juliol.
La situació preocupa i amoïna, però hi
ha un fet que ens hauria d’enutjar, i molt.
Saben quin es el cost del Centre
Penitenciari dels Lledoners de Sant Joan
de Vilatorrada que properament
començarà a rebre els primers reclusos?
105 milions d’euros (mes de disset mil
milions de les antigues pessetes)!!!
No cal reobrir el debat de si aquesta
instal·lació sabia de fer o no a Sant Joan,
ni de si els terrenys de les Torres eren els
mes adients, ni de les formes en que ens
la van colar, ni de moltes altres coses,
però el que si hem de fer es preguntarnos com es possible que es destinin 105
milions d’euros a un equipament per 750
persones? Els prego que, a l’octubre,
quan hi hagi jornada de portes obertes,

hi vagin i puguin veure amb els seus
propis ulls la magnitud i el luxe d’aquesta
presó. Estic d’acord en que un presoner
(persona privada de llibertat per un delicte
que ha comès) ha de gaudir d’unes
condicions de vida dignes i que l’objectiu
de la reclusió es que, mitjançant les
teràpies necessàries i després d’un període
determinat, es pugui reenganxar a la
societat . Això si, però el que no podem
tolerar es que el pavelló poliesportiu, la
piscina, les grans avingudes, els
accessos,…que te aquesta presó siguin
notablement millors als que tenim al
nostre municipi per a una població de
mes de deu mil habitants.
En el moment de que, i no tant sols a
Sant Joan sinó arreu, no manqui cap
plaça de llar d’infants, ni de residencia
per la gent gran, de quan no faltin places
escolars ni hi hagin cargoleres als patis
de les escoles, de quan no hàgim de
perdre tot el dia per anar al metge o
tinguem llistes d’espera eternes per una
operació, o qualsevol altre necessitat
bàsica que us pugueu o vulgueu imaginar,
en aquell moment estaré d’acord amb el
tipus de presó que han fet.

GRUP MUNICIPAL D’ERC

De fredes i de calentes
En els darrers plens de l'ajuntament s'han
posat sobre la taula alguns temes
importants que ens afecten a tots com a
ciutadans de Sant Joan de Vilatorrada.
Un d'ells és el tan esperat soterrament
de les línies elèctriques, que ja portàvem
en el nostre programa electoral, i que va
ser aprovat el ple del mes de juliol amb
el vot favorable d'Esquerra.
Amb d'altres punts, però, no hi hagut
consens, com és ara en la modificació de
les bases d'execució del pressupost
municipal per tal de modificar, al seu
torn, les assignacions de l'alcalde i
d'alguns regidors de govern. A principi
de legislatura ja vam dir que el sou atribuït
a l'alcalde era massa elevat (33.000 euros
anuals per 25 hores setmanals). Ara,
havent-se reduït la jornada 13 hores, el
sou no s'ha reduït a la meitat, com seria

l'esperat, sinó que per 12 hores setmanals
l'alcalde rebrà poc més de 21.000 euros
anuals. La proposta d'Esquerra va ser que
prengués exemple d'altres alcaldies de la
comarca, renunciés al seu sou (tenint en
compte que ell ja cobra un bon sou de
la Diputació) i el repartís entre els regidors
que amplien la seva dedicació al govern
municipal (alguns dels quals, fan més
hores que ell). Com era d'esperar, no li
va semblar una bona idea.
Tanmateix, ens agradaria ressaltar dues
iniciatives que s'han dut a terme en els
darrers plens per part de tots els partits.
D'una banda, la reivindicació de la Festa
Major Infantil com a festa exclusiva per
a la mainada pionera a tot Catalunya. De
l'altra, la declaració institucional a favor
del manteniment de Pirelli a la comarca.
Pel que fa a aquesta, esperem que a partir

d'ara tots els partits polítics treballem en
la mateixa línia, i no com fins ara, que
ens hem assabentat de les iniciatives
municipals per la premsa. No s'hi val a
posar traves ni a fer declaracions
populistes per tal de penjar-se les
medalles. En el darrer ple es va acordar
que se'ns mantindria informats de tot el
que es fes des de l'ajuntament, i esperem
que es compleixi. També vàrem reivindicar
la feina feta per la Generalitat, i
concretament pel conseller d'Innovació,
Universitats i Empresa, en Josep Huguet,
que, tot i que algunes veus han volgut
tapar la seva tasca, ha utilitzat tots els
recursos que tenia al seu abast per tal
que la fàbrica no marxi de la comarca.
Des d'Esquerra Republicana de Catalunya
continuem treballant per Sant Joan de
Vilatorrada. Compta amb nosaltres!
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