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Editorial
Reivindicacions històriques

Reivindicaciones históricas

Fa anys que treballem en la façana del poble que limita amb
el Riu Cardener: primer va ser l’arranjament de la zona dels
horts que va des de l’Eix Transversal fins la desembocadura
del torrent Canigó i després es va adequar un petit sender
des del pont petit fins a connectar amb la nova zona verda
del sector del Canal que enllaça amb la carretera de Calaf.

Hace años que trabajamos en la fachada del pueblo que limita con el Río Cardener: primero se acondicionó la zona de
los huertos que va desde l’Eix Transversal hasta la desembocadura del torrente Canigó y después se adecuó un pequeño sendero desde el puente pequeño hasta conectar con
la nueva zona verde del sector del Canal que enlaza con la
carretera de Calaf.

Han calgut anys de peticions i d’insistència davant el Departament de Medi Ambient de la Generalitat fins obtenir
el finançament íntegre del projecte. L’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) ha procedit a l’endegament de la zona més
urbana del poble, des de el pont petit fins 100 metres avall
del pont nou. Durant mesos s’ha treballat a la llera del riu i
tant l’obra com l’expectació han anat en augment a mesura
que es va veient com serà la nova imatge del riu.
L’objectiu és poder anar a peu des de l’eix Transversal fins a
la zona esportiva pel costat del riu, recuperar la vida al seu
entorn i incrementar la capacitat de desguàs del Pont Nou
davant les avingudes del riu. També hem rebut el suport de
l’Institut Català d’ Indústria que ens ha concedit una subvenció de 1.160.991 euros pel projecte de soterrament de les
línies elèctriques d’Alta Tensió, projecte complicat per la seva
complexitat d’execució, a cavall dels termes municipals de
Sant Joan de Vilatorrada i Manresa.
Volem agrair al Govern de la Generalitat la seva sensibilitat
i el seu suport a dos projectes històricament reivindicats pel
nostre poble. També cal destacar el pla d’obres que en els
propers mesos portarem a terme amb el suport del Govern
de l’Estat. L’import subvencionat per a l’obra pública és de
1.800.000 euros.
Tot i així, ens enganyaríem si no ens adonéssim de la dificultat crònica dels Ajuntaments per afrontar les despeses
ordinàries pel funcionament d’equipaments i serveis municipals. Una reivindicació històrica, la del finançament local
que s’agreuja especialment quan els ingressos que venien del
sector de la construcció han caigut de manera dràstica.
Hem hagut de rebaixar en els pressupostos d’enguany la despesa ordinària, però sense oblidar que la despesa social augmenta amb motiu del creixement de l’atur i per tant hem incrementat de forma important el fons social per tal d’ajudar
les famílies que ho necessiten.

Ezequiel Martínez Mulero
Alcalde de Sant Joan de Vilatorrada
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Han hecho falta años de peticiones e insistencia ante el Departament de Medi Ambient de la Generalitat hasta obtener
la financiación íntegra del proyecto. La Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) ha procedido al arreglo de la zona más urbana
del pueblo, desde el Pont Petit hasta 100 metros río abajo del
puente nuevo. Durante meses se ha trabajado en la glera del
río y tanto la obra como la expectación han ido en aumento a medida que se va viendo cómo será la nueva imagen
del río.
El objetivo es poder ir a pie desde l’Eix Transversal a la zona
deportiva por el lado del río, recuperar la vida en su entorno
e incrementar la capacidad de desagüe del Puente Nuevo
delante de las avenidas del río. También hemos recibido el
apoyo del Instituto Catalán de Industria que nos ha concedido una subvención de 1.160.991 euros para el proyecto de
soterramiento de las líneas eléctricas de Alta Tensión, proyecto complicado a causa de la dificultat en su ejecución,
entre los términos municipales de Sant Joan de Vilatorrada
y Manresa.
Queremos agradecer al Gobierno de la Generalitat su sensibilidad y apoyo a dos proyectos históricamente reivindicados
por nuestro pueblo. También hay que destacar el plan de
obras que en los próximos meses llevaremos a cabo con el
apoyo del Gobierno del Estado. El importe subvencionado
para la obra pública es de 1.800.000 euros.
Aun así, nos engañaríamos si no nos diéramos cuenta de
la dificultad crónica de los Ayuntamientos para afrontar los
gastos ordinarios para el funcionamiento de equipamientos
y servicios municipales. Una reivindicación histórica, la de la
financiación local que se agrava especialmente cuando los
ingresos que venían del sector de la construcción han caído
de manera drástica.
Hemos tenido que rebajar en los presupuestos de este año el
gasto ordinario, pero sin olvidar que el gasto social aumenta
debido al aumento del desempleo y por lo tanto hemos incrementado de forma importante el fondo social con el fin
de ayudar a las familias que lo necesitan.
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A fons... Regidories i responsabilitats

Més obra pública per fomentar l’activitat econòmica
En aquests propers mesos, en la major part de pobles i
ciutats de l’Estat espanyol, veurem una activitat frenètica
en el sector de l’obra pública local. Cal felicitar el govern
de l’Estat per aquesta iniciativa, ja que ha destinat 8.000
milions d’euros a finançar projectes per a tots els Ajuntaments d’Espanya. Sant Joan de Vilatorrada ha presentat
7 projectes per valor de 1.800.000 euros que han estat
aprovats per la Delegació del Govern.
Aquests projectes volen impulsar l’obra pública per mantenir i crear nous llocs de treball mitjançant les empreses
adjudicatàries i hauran d’estar acabats el 31 de desembre d’enguany.
CANALITZACIÓ 2ª FASE CANAL: Endegament del canal
des del carrer Flors Sirera al carrer del Pont. Amb aquest
projecte es finalitza l’endegament del canal en la zona
més urbana i es crea un nou espai verd al costat del riu
Cardener. Pressupost 468.131,74 euros.
NOVA URBANITZACIÓ DEL C/ MAJOR des de c/Sol fins
c/ Àngel Guimerà. Amb aquest projecte es vol pacificar
el trànsit a l’entrada d’aquest carrer comercial, facilitant
el pas a nivell dels vianants que tindran preferència sobre
els vehicles, mantenint la zona blava per aparcament, millorant l’enllumenat públic i potenciant l’ús comercial del
sector. Pressupost 538.041,66 euros.
URBANITZACIÓ FAÇANA SUD CAL GALLIFA: Amb
aquest projecte es vol finalitzar la urbanització de l’entorn
de l’antiga fàbrica, resolent la recollida d’aigües per gra-

vetat fins el canal, suprimint el mur de separació amb
l’espai on està ubicada la xemeneia, mantenint l’espai per
al joc de la petanca, creant un pàrking en bateria davant
la Llar d’Infants Barrufets i acabant amb un petit balcó
sobre el Riu Cardener. Pressupost 220.501,59 euros.
MILLORA DE LES INSTALLACIONS I CONSTRUCCIÓ
NOUS VESTUARIS
Aquí el que es vol és ampliar i millorar les instal·lacions i
l’espai on estan ubicats els filtres de les piscines d’estiu.
Tanmateix es construeixen uns nous vestuaris d’acord
amb la normativa PC2 per si es volgués construir una piscina coberta en la zona esportiva. Pressupost 433.191,17
euros.
SANEJAMENT DE LES AIGÚES RESIDUALS DE LA
ZONA ESPORTIVA: Amb aquest projecte es vol recollir
totes les aigües residuals de la zona esportiva i portar-les
fins al col·lector. Pressupost 145.634,97 euros.
REASFALTAT DE CARRERS
L’objectiu del projecte és sanejar i reasfaltar carrers deteriorats pel fet de suportar una circulació més intensa: c/
Pepitu Cases, Torrent Canigó, Passeig Gallifa, tram Avda.
Montserrat. Pressupost 45.231,36 euros.
1a.fase SALA COBERTA SANT MARTÍ TORRUELLA.
Amb aquesta 1a. fase es vol disposar d’un espai cobert,
que amb el temps pugui tancar-se i es converteixi en una
sala polivalent per a activitats diverses. Pressupost 85.000
euros.

Inauguració Pla Parcial del Canal
S’ha finalitzat l’endegament del primer tram del canal. Aquesta obra ha estat finançada pels promotors del Pla Parcial, per
l’ajuntament i pels propietaris del canal. Amb aquests últims
s’ha arribat a un acord i han retirat els litigis que tenien envers aquesta obra. Durant aquest 2009 està previst acabar
l’endegament del canal en tot el seu tram urbà, fins arribar
al C/ Pont.
El mal temps va avortar la inauguraciói l’endegament del
tram 1 del canal, que estava prevista coincidint amb la Festa
de la Primavera. Amb aquesta nova urbanització, no només
s’ha endreçat urbanísticament un sector molt important del
poble, sinó que s’ha guanyat terreny públic. S’han aconseguit dues parcel·les de dimensions importants que es destinaran a equipaments, altres dues a on s’estan construint 29
pisos de protecció, s’ha arranjat el canal i s’ha guanyat una
nova zona verda.
Queda pendent però, el soterrament de la línea de mitja
tensió que va en paral·lel al riu, que travessa la zona verda.
Aquesta actuació està prevista en breu arrel del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament i Fecsa-Endesa.

Urbanització Pla Parcial del Canal
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Territori.. Urbanisme

Nou accés al
Centre Penitenciari Lledorners
Ja està en funcionament el nus viari
d’accés al Centre Penitenciari “Lledoners”. Aquesta obra ha estat finançada
pel Departament de Justícia, el de Política Territorial i pels promotors i propietaris del futur polígon industrial “Mas
Mollet”. Aquest nou nus de comunicacions també ha millorat els accessos als
polígons industrials “Vinyats I i II”, així
com al camí de les Torres.
Nou accés al Centre Penitenciari LLedoners

Rotonda (C-55)

Acords, diàleg i contenciosos
Gestionar un poble no és gens fàcil i
de vegades cal ser perseverant i flexible, per arribar amb constància i diàleg
a acords amb propietaris i afectats en
els diferents assumptes existents en la
gestió pública.
Hem signat molt acords en aquests
mesos con són la cessió anticipada i
gratuïta del terrenys del nou Institut i
del nou CEIP Ametllers, l’autorització,
col·laboració i part de finançament en
la canalització dels dos trams del canal, l’acord en la compra de terrenys
de la zona esportiva, del nou dipòsit de
l’aigua, dels terrenys del nou cementiri, acord amb diversos propietaris en la
urbanització del Passeig del Riu...

4

L’assignatura pendent continua sent el
Passeig del Riu per la manca d’acord
amb dos propietaris, per la urbanització dels polígons nº 11 i 12.

Cal informar que l’última sentència
judicial del mes de març, comença a
donar-nos la raó en la major part dels
aspectes plantejats.

L’Ajuntament tot i haver fet una oferta
superior al que preveu el Pla General,
no pot variar la seva proposta de conveni inicial, atès que altres propietaris
de polígons semblants la varen acceptar.

Lamentem el prejudici als veïns que no
poden desplaçar-se per aquest tram
del passeig, davant els contenciosos
continuats del propietaris dels sectors
afectats.

Tanmateix creiem que perjudicaríem en
aquest cas, l’interès general. Per tant
hem d’esperar la resolució judicial i si
aquesta és favorable actuarem d’acord
amb l’establert amb el que preveu el
Pla General per aquest sector.

Demanem paciència i comprensió per
seguir treballant, defensant els interessos generals davant els particulars, tot
i respectant sempre els drets legítims
que legalment corresponguin.

Territori.. Urbanisme

Soterrament col.lector ermots
Amb l’objectiu d’adequar els terrenys a on es construirà el futur nou institut,
s’ha executat el soterrament del col·lector al sector urbanístic conegut com
“Ermots”, just davant del carrer Josep Vicenç Foix. També s’està treballant en el
soterrament de les línies que travessen aquest terrenys.

Nous creixements.
Àrea residencial
estratègica
El passat mes de Març es va aprovar
de forma definitiva els documents de
planejament dels nous creixements
urbanístics. Mitjançant un consorci
entre l’ajuntament i l’Institut Català
del Sòl s’hauran d’executar les obres
d’urbanització. La característica principal d’aquests planejaments és que la
meitat dels pisos que es construeixin seran de protecció i a preus assequibles.
Un altre aspecte positiu és que
s’aconseguirà una parcel·la de més de
dos mil metres quadrats per destinarla a equipaments, així com també es
farà un tractament ambiental i hídric al
Torrent Canigó.

Soterrament Colector Ermots

Territori.. Obres i manteniment

L’aparcament
del carrer
M. Mercè Marçal
Ja han finalitzat les obres de l’aparcament
del Carrer Maria Mercè Marçal, a falta
de l’enjardinament del parterre.
Aquesta obra, consensuada amb els
veïns, d’entre tres propostes diferents,
ha suposat una millora a l’entrada de
la plaça Santiago Rossinyol i l’ampliació
d’unes places d’aparcament, una actuació molt desitjada entre els veïns.
L’acabat de l’aparcament ha seguit els
criteris que s’havien establert en la construcció de la Plaça Santiago Rossinyol
per tal de mantenir l’harmonia entre la
part existent i la nova construcció.

Nou programa de gestió Qualiteasy
Des de l’ àrea de Serveis Urbans s’ha pres la decisió d’apostar per les noves
tecnologies amb l’única finalitat de millorar la gestió de les incidències que
es produeixen al poble. L’àrea de Serveis Urbans és un àrea molt diversa on
s’ha de treballar tant amb la brigada interna, com amb els proveïdors externs
i tenir en consideració les incidències de la ciutadania.
Amb el programa, mitjançant la tecnificació de l’àrea de serveis urbans, es
pretén millorar la qualitat en la prestació de serveis als ciutadans i fer-ne una
gestió més eficient, aconseguint reduccions importants en el temps de resposta de l’Ajuntament davant la incidència.
El programa contempla la certficació final de les millores produïdes per part
d’una entitat internacional independent. Qualiteasy es una eina senzilla que,
com deia, permet el subministrament d’informació a temps real de les incidències, ja sigui per mitjà de les informacions subministrades pels responsables municipals a traves de PDA’s o bé gràcies a les peticions generades pels
ciutadans a través de la web. La posada en funcionament i l’adaptació son
molt ràpides, i el cost de manteniment es mínim.
Aquesta es una aposta global i decidida, que va més enllà de la nostra regidoria, ja que tant l’Alcalde, com l’equip de govern i els propis serveis tècnics
estem convençuts de la necessitat d’adaptar l’Ajuntament a les noves tecnologies per tal d’optimitzar al màxim els serveis que s’ofereixen als ciutadans.
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Territori... Serveis

Tu tries el poble que vols
És per aquest motiu que a continuació us donem
uns quants consells per tal de tenir-lo en condicions
agradables per tothom:

El civisme és un fet força present en el nostre municipi però tot
i així encara queda algun grup de persones poc conscienciades
que fan que els nostres carrers no estiguin sempre en l’estat
que desitgem.
No és difícil trobar-nos amb ciutadans o ciutadanes que deixen
voluminosos abandonats al costat dels contenidors, que passegen el gos i deixen els seus excrements a la vorera o que llancen
un clínex, una bossa o un paper al terra sense pensar que hi
ha persones que treballen dia a dia per intentar tenir un poble
net i d’altres que volen viure en un poble en condicions perquè
se’l senten seu i se l’estimen. No pot ser que paguin justos per
pecadors.
El carrer és un espai comunitari, un espai que tots els ciutadans
i ciutadanes han de poder gaudir, i per tant, entre tots hem
d’intentar mantenir-lo el més net i endreçat possible, ja que en
el respecte hi ha la clau de la convivència.

Per tal de resoldre-us qualsevol dubte un agent cívic
recorre els carrers de la nostra vila per tal d’informarvos de tot allò que vulgueu saber.

No deixeu
voluminosos fora
dels contenidors
ni abandonats
al costat de les
parets, cantonades
o fanals.

No deixeu les
escombraries
fora dels
contenidors
corresponents.

Recolliu sempre
els excrements
dels vostres
gossos.

Respectem
la recollida selectiva
i llenceu cada
cosa al seu lloc.
És en benefici
de tots.

No llencem
les coses a terra.
Utilitzem
les papereres

Potenciem el residu
mínim: és el futur.
Com menys residus
generem,
molt millor.

No deixeu orinar
els gossos a les
parets dels
habitatges d’altres
veïns i veïnes
de Sant Joan.

Territori... Medi Ambient

Estalvi i eficiència energètica
Ja estan adjudicades les obres de construcció d’una caldera de biomassa al Pavelló Municipal d’Esports, aquesta
nova caldera cremarà estella dels boscos de la comarca i
rodalies. És una obra finançada al cinquanta per cent pel
Institut Català d’Energia.
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Aquest mateix organisme dependent de la Generalitat
ens ha concedit una subvenció per fer una auditoria
energètica a tots els equipaments municipals.

Territori... Medi Ambient

Canvis a la llera del riu
Durant els últims mesos s’ha vist materialitzat un projecte històric molt reivindicat per aquest ajuntament: una endreça de
la llera del riu pel seu tram mes urbà.

la llera del riu i és per aixó que s’ha fet una gran actuació de
moviment de terres.

Recordem que la principal finalitat de l’obra és garantir la seguretat de les persones i immobles que es troben aprop de

El resultat ha estat satisfactori, ja que la façana del nostre municipi pel Pont Nou ha millorat considerablement, a mès de
poder gaudir d’un nou espai verd.

Arranjament riu Cardener

Arranjament riu Cardener

Millores al Camí del Poal
Fa uns mesos han acabat les obres d’arranjament i asfaltat
del Camí del Poal al nostre terme municipal.
Ha estat una actuació molt esperada, ja que es trobava en
un estat precari. Volem agraïr als veïns i veïnes de la zona la
seva col·laboració i paciència.
L’accés a aquest camí des de la C-55 s’ha millorat notablement amb la construcció d’una rotonda que enllaça a més
amb Vinyats II i amb el Camí de les Torres.
Camí del Poal esfaltat

Cruïlla Camí de les Torres
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Atenció a les persones... Educació.

L’escola Primària:
els CEIP’s
Invertir en educació és com sembrar per
recollir després, però massa sovint costa
tenir el camp a punt, ben adobat i ben
llaurat. Però, ara sí, ja toca.
L’Escola Joncadella ja ha iniciat les obres
que l’han de transformar radicalment en
un centre nou de dues línies. Conviuran
l’activitat educativa i la de construcció,
fet que generarà de ben segur inconvenients que en tot moment es tractaran de
minimitzar i que comportarà canvis que
s’han pactat entre l’escola , l’ajuntament
i l’empresa constructora en el marc de la
Comissió de Seguiment d’Obres que ha
de vetllar per a què el procés tingui lloc

Obres nou CEIP Joncaella. Moviment de terres i fonamentació

Obres nou CEIP Joncadella. Vista parcial del pati habilitat i del carril de servei
per als vehicles de l’obra

seguint les condicions fixades de seguretat, temporalitat i fidelitat al projecte.
Els altres dos centres de Primària caminen cap a la consecució final del seu objectiu: esdevenir centres de dues línies,
l’un nou, Ametllers, i l’altre, Collbaix,
mitjançant un procés d’ampliació.
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Mentre es comencen les obres al CEIP
Ametllers i es va culminant el projecte
del CEIP Collbaix i, per cobrir les necessitats d’escolarització, el Departament, en
col·laboració amb l’Ajuntament, habilita
aules prefabricades: recupera les dues
aules amb les que el centre educatiu

Obres nou CEIP Joncaella. Doble tanca
de seguretat

Ametllers es va iniciar com a escola i afegeix un mòdul prefabricat de tres aules a
l’escola Collbaix. Estem convençuts que
aquest temps d’espera i els problemes
que genera aquesta provisionalitat, hauran valgut la pena.

Atenció a les persones... Educació.

La Secundària: l’institut
L’Institut ja és ple i el Departament ha decidit la instal·lació
d’un mòdul prefabricat per satisfer les necessitats de nous espais. És per això que el fet que es reclami a l’administració
educativa un nou institut, cada dia que passa es demostra que
és més evident. En aquest sentit l’Ajuntament prepara el con-

dicionament del terreny on ha d’anar ubicat per cedir-lo a Educació i treballa per a què la decisió del nou IES sigui ferma el
més aviat possible. Confiem que la proximitat dels nous Serveis
Territorials, a Manresa, sigui un factor que hi ajudi.

El Centre Municipal de Formació de Persones Adultes
L’Ajuntament preveu també remodelacions d’espais en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes per tal de poder
satisfer unes necessitats derivades tant del nombre d’alumnes
com de la diversitat de l’oferta educativa. Lamentem un cop
més la manca de sensibilitat del Departament d’Educació

vers la formació d’Adults, que no ha estat capaç de tancar
un conveni amb les entitats municipalistes per al finançament
d’aquests centres municipals de formació, que no poden fer
front a una demanda creixent fruit de la situació socioeconòmica que estem patint.

Les escoles municipals al mas Sant Joan: Música i Llar
d’Infants “El Xiulet”

I, per acabar aquesta caminada pels espais educatius del municipi, parlarem del
Mas Sant Joan. En aquest espai singular s’hi ubiquen l’ Escola Municipal de
Música i la Llar d’Infants Municipal “El
Xiulet”.

Hem disposat un esforç inversor de primer ordre per tal de deixar acabat un
espai en què fa anys que s’hi batalla i
ara ja ha arribat el moment de passar als
fets. L’ampliació de l’Escola de Música,
la construcció d’una aula polivalent, la

remodelació de la façana sud de la Llar
d’Infants i una nova entrada, permetran
dotar aquest espai cultural i educatiu
d’un nou concepte urbanístic i funcional de preferència peatonal per a millor
gaudi dels seus usuaris.
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Atenció a les persones... Cultura

Més teatre
a Sant Joan
Aquest any s’ha celebrat el 10è. aniversari del cicle de
Teatre Encaix i el 6è. del Desencaix. Hem pogut gaudir
d’unes obres de teatre de gran qualitat i amb força assistència de públic.
Vàrem estrenar el cicle Encaix amb una obra de primer
nivell, “Míting”, dels televisius Alex Casanovas i Santi
Ibañez. Creiem que cal continuar apostant pel teatre al
nostre poble, i amb la fórmula actual, amb espectacles
tant de companyies professionals com “amateurs”.

Obra de teatre “Míting”

Acabant l’entorn
de Cal Gallifa
Ja han finalitzat les obres d’am-pliació i
millores de Cal Gallifa que ha consistit
en la construcció de dues sales annexes
a la Sala de Cultura. En una d’elles s’ha
ubicat la nova Ludoteca i l’altra s’ha destinat a usos culturals.
També s’ha arranjat l’entorn nord, tot
construint una nova plaça que encabirà
gran part d’activitats i espectacles que
es programen al nostre municipi. Com
a millores al centre cal remarcar el canvi
de tots els tancaments, ja que estaven
en molt mal estat, així com el fet d’haver
pintat tota la façana.
En un futur, i aprofitant els Fons Estatals,
estarem en condicions d’urbanitzar la
zona Sud, just davant de la Llar d’Infants
“Barrufets”.
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Cal Gallifa: a l’esquerra, la Ludoteca Municipal i la Sala Petita

Atenció a les persones... Festes

Carnestoltes a Sant Joan
El 21 de febrer Sant Joan va tornar a viure una nova rua de Carnestoltes
amb la participació de nombroses comparses i colles disfressades.
La rua, encapçalada pel Rei Carnestoltes i acompanyada per l’Aula de
Percussió Municipal, Color de Ritme, Minairons i Els Reis del So, va sortir
de la Plaça de la Solidaritat i va seguir els principals carrers del poble.
L’Associació de Pessebristes del carrer del Riu van ser les responsables
d’encapçalar la rua com a guanyadors de l’any anterior.

Carnestoltes 2009

Els membres del Jurat van premiar com a millor comparsa adults, per
la seva caracterització i coreografia, a Els Palilleros. La millor comparsa
infantil va ser per Els raïms, per original i pel color.
La millor disfressa individual per a adults va ser per Sant Pancraç i la millor
parella infantil pels Follets. El premi Vilaxorrada va ser per La Sirenita, per
la seva simpatia, marxa i color. El fi de festa va ser a la Plaça Major amb
l’actuació del grup Uan-tu-tri.
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada vol agrair a la gent del carrer
del Riu la seva implicació a la festa i felicitar totes les persones que van
participar a la rua.
La rua: comparses i colles disfressades

Festa de Sant
Antoni Abat
El passat diumenge, 1 de març, es va celebrar una nova edició dels Tres Tombs.
Tot i que el temps no va acompanyar, la
participació va ser molt nombrosa.
A 2/4 de 12 del migdia va començar la
cercavila de les cavalleries i carruatges
pels carrers i places del poble. La festa va
acabar al migdia, a la Plaça de l’Església,
amb la benedicció de cavalleries i animals
de companyia. A la tarda, com cada any,
es va celebrar el ball de vetlla a la Sala de
Cultura Cal Gallifa.

Festa de Sant Antoni Abat

Des de l’Ajuntament volem agrair la
gran tasca que realitza la Comissió de
Sant Antoni de La Verbena pel bon funcionament i èxit de la festa.
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Atenció a les persones... Infància i joventut

Cavalcada de Reis i pessebre vivent
Nervis, esforços, i sobretot molta, molta il·lusió, van fer
possible la màgica nit de Reis d’enguany. Amb puntualitat i elegància, van arribar els tres Reis de l’orient
després d’adorar al formós infantó i de passejar pel
reeixit pessebre, que any darrera any s’amplia i dóna
autenticitat a l’arribada de Ses Majestats.
Aquests, conjuntament amb la seva comitiva, van ser
rebuts amb molt caliu pels nens i nenes i les seves famílies.
A més de les carrosses vam poder comptar amb dos
grups participants que van escalfar la freda nit amb
el redoblament de les seves caixes i tambors: per un
costat l’acabada d’estrenar associació cultural “El Rei
del So” i per una altra, obrint la comitiva, el petitgran planter de nens i nens de l’Aula de Percussió
Municipal.
Els Reis d’Orient

Tota aquesta rebuda hagués estat impossible sense la gran dedicació
que l’associació de la cavalcada de Reis hi esmerça de manera altruista molts mesos abans.
A tots ells i elles els volem fer arribar el nostre doble agraïment:
primer per la seva inestimable voluntarietat i segon pel bon saber
fer que van tornar a demostrar en l’organització de la comitiva de la
màgica nit de Reis a Sant Joan de Vilatorrada.

Pessebre vivent
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Cavalcada de Reis

Atenció a les persones... Benestar social

Ajuts d’urgència social
Degut a la situació viscuda en aquests moments com a conseqüència de la crisi econòmica, ens estem trobant amb un gran
augment de les demandes d’urgència social a l’Ajuntament de
Sant Joan de Vilatorrada.
L’Ajuntament procura fer front a aquesta problemàtica proporcionant ajuts puntuals en forma de vals per aliments
a totes aquelles persones empadronades a la nostra vila
que poden demostrar documentalment la seva situació socioeconòmica. Aquesta documentació és imprescindible per
tal de poder valorar si es compleixen les condicions necessàries
per rebre aquests ajuts de manera subsidiària i durant un període de temps determinat. Igualment volem informar que
l’Ajuntament no fa front al pagament d’hipoteques, tot i que
des dels Serveis Socials es poden gestionar tots els tràmits per

sol·licitar subvencions o prestacions a L’Administració. Com a
conseqüència de la gran demanda que reben els Serveis Socials, l’Ajuntament ha incrementat els recursos humans del
Servei amb una Treballadora Social a mitja jornada, a fi de
donar atenció urgent i/o prioritària a les situacions que no puguin esperar el torn ordinari.
Igualment, el pressupost municipal preveu un augment substancial dels recursos destinats als ajuts individuals de vals per
aliments, així com altres ajuts directes com és el cas de les beques de material i menjador escolar, ajuts per sortides escolars
i colònies urbanes, altres beques escolars, per a la formació
d’adults, ajuts per el desplaçament de persones disminuïdes
físicament, abaratiment del transport públic, campanya de cap
nen i nena sense joguina...

Atenció a les persones... Gent gran

Homenatge a la gent gran
El diumenge, 23 de Novembre es va fer
un homenatge especial a la Gent Gran
de Sant Joan de Vilatorrada. L’acte va
començar al matí amb la cel·lebració de
la missa a la parròquia del poble i amb
l’acompanyament musical de la coral
“Casa Nostra”.
A la tarda es va fer la recepció i l’homenatge a les persones nascudes al 1924,
al que també van assistir els seus familiars i amics. La cel·lebració es va iniciar
amb els parlaments de benvinguda i
felicitació a càrrec de l’Alcalde Ezequiel
Martínez, de la Regidora de la Gent
Gran Paquita García i del President de
Les Oliveres el Sr. Ramon Torrebadella.
A continuació es va fer el lliurament de
diplomes i plaques commemoratives als
homenatjats. Tota la festa va estar amenitzada pel Grup Artístic “Les Oliveres”,
que ens van deleitar amb un magnífic
espectacle. Per finalitzar es va donar berenar per tots els assistents.

Homenatge a la gent gran
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Atenció a les persones... Gent gran

Una residència més moderna i de major capacitat
El passat dia 20 de desembre es va inaugurar les noves dependències de la residencia de la tercera edat i centre de dia
L’Atzavara.
A l’acte d’inauguració van assistir el diputat de Cooperació al Desenvolupament i Assistència Local de la Diputació
de Barcelona, Jordi Laboria, la regidora de la Gent Gran de
Sant Joan, Paquita García, i l’alcalde del municipi, Ezequiel
Martínez, a més de gairebé un centenar de veïns i usuaris
de L’Atzavara.
Actualment la residència disposa de 46 places, el centre de
dia de 15, i el menjador col·lectiu de 25, que es distribueixen
en tres plantes. A la planta baixa hi ha situats els despatxos
dels professionals que hi treballen, el menjador, la bugaderia
i altres serveis.

Descoberta de la placa en la inauguració de la Residència
d’Avis i Centre de Dia l’Atzavara

A la primera planta hi ha el centre de
dia i les instal.lacions per fer els tallers
de rehabilitació i el gimnàs, així com
un servei de perruqueria. En aquesta planta també tenim la recepció i
el despatx de la directora. A la segona planta tenim les habitacions per
als residents.
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Residència d’Avis i Centre de Dia l’Atzavara

Habitacions per als residents

Aquest canvi suposa també una ampliació del nombre de personal que passarà
a ser de 23 llocs de treball.
També s’ha produït un canvi en la gestió
del centre. Si fins ara era el Patronat Municipal Assistencial qui supervisava tot el
funcionament, actualment de la gestió

econòmica i de tota la infraestructura
de l’equipament se’n fa càrrec l’empresa
ASER, que va obtenir la concessió de la
gestió, mitjançant un concurs públic, per
un període de 4 anys.

Atenció a les persones... Esports

Trobada d’escoles de bàsquet
El passat mes de març al pavelló poliesportiu es va dur a terme una trobada d’escoles de basquet amb una gran participació. Nens i nenes de tota la comarca juntament amb
les seves famílies van gaudir d’una matinal esportiva. Des
de l’ ajuntament el nostre agraïment al CB. Vilatorrada per

la bona organització d’aquesta jornada on es potencien
sobretot els valors de l’esport base com són el respecte,
la disciplina, l’ordre i l’esforç entre d’altres. Per acabar els
organitzadors van oferir coca i xocolata a tots els assistents
a l’acte.

Cros Comarcal i escolar
Torneig de Futbol
7 Alevins
El FC. Joanenc va organitzar el passat 6 d’abril un torneig
de futbol -7 alevins on hi havia equips de gran categoria
com el Vila-real, l’Espanyol, Cornellà, Manresa , Gimnàstic , Lliçà i el Joanenc com a equip amfitrió .
La final va ser entre els equips del Vila-real i l’Espanyol,
amb resultat final a favor del Vila-real. Durant tot el dia
es van veure uns partits d´ un gran nivell on aquestes
joves promeses del futbol van delectar el públic assistent
al camp d’esports municipal.

Línia de sortida del cros

L’esforç del club amb la col·laboració de l’ajuntament
ha fet que Sant Joan tingués un bon nivell de futbol
en aquest torneig de Setmana Santa. Gràcies a tots els
col·laboradors.

L’àrea d’esports de l’ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, un any més ha organitzat el cros comarcal amb la
col·laboració del Consell Esportiu del Bages, les AMPAS, i
l’associació esportiva de l´IES QUERCUS amb la participació de
mes de 400 nois/es de la nostra comarca. Es va dur a terme a
la zona esportiva al voltant del pavelló.
Des de les escoles també es va organitzar el mateix circuit, un
cros a nivell escolar amb els nens i nenes de les escoles del
nostre municipi, amb una molt bona participació d’atletes de
totes les edats. Gràcies a totes les AMPAS per l’orga-nització
del cros.
Alevins del futbol Club Joanenc
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Atenció a les persones... Seguretat Ciutadana

Campanya institucional de cinturons de seguretat
i sistemes de retenció infantil
Durant els dies 9 al 22 de febrer es va
realitzar la campanya de control i vigilància d’àmbit estatal, l’objectiu de la
qual és el d’aconseguir un canvi cultural en la conducció, circulació i mobilitat
dels ciutadans i les ciutadanes que ajudi
a evitar d’incompliment de moltes normes bàsiques de trànsit, i conseqüentment es redueixi la sinistralitat viària.
Lluitar contra la indisciplina viaria suposa
un gran esforç per part de l’administració

i realitzar una campanya que doni resultats òptims es imprescindible.
Està prou demostrada l’efectivitat de l’ús
del cinturó de seguretat, sobre tot en la
reducció de les conseqüències de les lesions dels accidentats.
Durant aquests dies s’ha incidit en
aquest sentit, en comprovar que tota
persona que condueixi un vehicle que
disposi de cinturo de seguretat el porti

Campanya institucional de l'ús del cinturó i els SRI
Del 9 al 22 de febrer del 2009
DENÚNCIES
CINTURÓ
SRI

TOTAL

77

17

94

5,50

1,21

6,71

Conductor

Acompanyant

Seients
darrera

Total

66

8

3
DENÚNCIES / DIA

4,71

0,57

0,21

lligat, així com els vehicles, els quals els
seus ocupants hagin de portar la cadireta (Sistema de Retenció Infantil).
Els vehicles que no disposin de cinturons
de seguretat, se’ls ha d’instal·lar, ja que
suposa una avantatja en seguretat per
als seus ocupants.
El resultat d’aquesta campanya ha sigut
la que es veu en el quadre adjunt, i la
mateixa metodologia s’ha fet al llarg
de tots els dies que han sigut possibles
a tot el país, tant per part de Mossos
d’Esquadra de l’àrea de Trànsit com de
les policies locals del territori.
Com a valoració de la mateixa campanya
es pot dir que l’ús del cinturó de seguretat i sistemes de retenció infantil a dins
del casc urbà de Sant Joan de Vilatorrada
està molt arrelat, degut a diferents factors, com poden ser, el canvi cultural del
propi conductor, les diferents campanyes
preventives sobre l’ús del cinturó, així com
les diferents campanyes de comunicació
per part de l’administració (educació
viària, mitjans audiovisuals, premsa...).

Percentatge d’incidència de les
dos variables de denúncia

Denúncies per cinturó
Denúncies per SRI
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Atenció a les persones... Seguretat Ciutadana

Parc Infantil de Trànsit
Com cada any s’ha dut a terme per part
de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada, amb la col·laboració del Servei
Català de Trànsit i l’entitat Montepio de
Conductors de Manresa, el Parc Infantil
de Seguretat Viària.
El lloc concret on s’han dut a terme
aquest any, ha estat les pistes del nou
Espai Jove. Han assistit aproximadament
200 nens i nenes de 8 i 12 anys d’edat
dels col·legis Joncadella i Collbaix, s’han
donat classes d’educació viària, impartides pels nostres tres monitors d’educació
vial, a l’IES Quercus i a l’escola Ametllers,
així com també d’educació especial a
AMPANS, i properament a la gent gran
del Casal d’avis. En total hauran pres
part en l’educació viaria aproximadament unes 1000 persones, facilitant el
material informatiu necessari.
Els objectius són que els nens i nenes
aprenguin i coneguin les normes bàsiques que els afecten com a vianants
i ciclistes, generar part de les actituds

i els hàbits de comportament necessaris per al seu futur comportament com
a conductors/es, posar els alumnes en
possibles situacions de trànsit real a les
pistes del parc en què experimenten els
coneixements teòrics adquirits a les aules, incentivar les actituds positives dels
centres escolars cap a l’Educació Vial de
manera que formi part dels desenvolupaments curriculars i desenvolupar actituds positives cap a les normes de trànsit
dins del context d’altres normes socials,
com són el civisme, el respecte, l’ajuda i
la solidaritat especialment amb ancians,
xiquets i persones discapacitades.
Per això és molt important tractar el problema des de la infància amb una bona
educació vial amb què ensenyar als nens
i nenes a desplaçar-se i comportar-se per
la via pública, ja sigui com a vianant o
com a conductor/a, d’una forma correcta i ordenada. Aquestes pautes de comportament, consells i ensenyaments en
els nens i nenes d’avui, faran possible els
bons conductors/es i vianants de demà.

Ordinadors de
butxaca per a
la Policia Local
El paper i el bolígraf es retiren per
donar pas a l’avanç digital. La Policia Local s’ha dotat de tres aparells
i tres impressores portàtils que
agilitzaran el procés burocràtic
i minimitzaran les possibilitats
d’introducció de dades errònies.
Aquests aparells, PDA’s, que incorporen entre altres la guia de carrers, els conceptes i codis de sanció i la fotografia, permetran als
agents fer la feina més còmoda i
segura, alhora que faran possible
el pas de les dades directament a
l’oficina tributària de la Diputació,
organisme que tramita totes les
sancions.
La Policia Local, que no tan sols
s’ha de veure des del vessant sancionador, amb aquesta eina podrà
col·laborar més eficaçment amb
els serveis de manteniment del
municipi, atès que podrà comunicar on-line amb el nou programa
informàtic dels serveis urbans de
l’ajuntament, el Qualiteasy.

Parc Infantil de Trànsit
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Atenció a les persones... Promoció econòmica,
ocupació i activitat econòmica

Finalitzen els tallers ocupacionals de jardineria i fusteria
“Mas Llobet i la casa d’oficis “on-line” en noves tecnologies
Els Tallers Ocupacionals de Fusteria i Jardineria “Rehabilitació
de la fusteria i dels entorns naturals del Mas Llobet”, adreçats
a persones aturades majors de 25 anys, així com la Casa
D’oficis “On-line en les noves tecnologies”, per a joves aturats
de entre 16 i 24 anys es van iniciar el 28 de desembre del 2007
i van finalitzar el passat 27 de desembre de 2008.
Amb una durada total d’un any, han format part dels programes de formació i ocupació que es desenvolupen des del Centre D’iniciatives per L’Ocupació “Cal Gallifa” de L’Ajuntament

de Sant Joan de Vilatorrada, amb el cofinançament del Fons
Social Europeu i del Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya.
L’Objectiu principal ha estat formar a un total 24 alumnes treballadors/es de diferents col·lectius mitjançant un contracte
de formació per tal d’assolir els coneixements i l’experiència
necessària per facilitar la seva inserció laboral. D’aquests, 16
s’han format en els tallers d’ocupació dedicats a fusteria i jardineria i 8 en la casa d’Oficis dedicada a la microinformàtica.

Escola Taller de construcció
“Adequació dels coberts del Mas Llobet”
Actualment, i dins el mateix grup de programes de formació i ocupació, s’està
portant a terme L’Escola Taller de construcció “Adequació dels coberts del Mas
Llobet” orientat a la inserció laboral de
joves de entre 16 i 24 anys en situació
d’atur, basat en una formació teòricopràctica de l’ofici de la construcció, alternant així la part formativa i el treball,
el qual es basa en la rehabilitació i adequació dels coberts d’un edifici de patrimoni municipal com és el Mas Llobet.
Té una durada de 2 anys, i es va iniciar el
passat 16 de juny del 2008, i es preveu
que finalitzi el 15 de juny de 2.010.

Mòdul de construcció

CONCEPTE
Consultes ateses autoocupació

Mòdul de jardineria

NOMBRE USUARIS
95 (9 empreses, 86 emprenedors)

Plans d’empresa iniciats

33

Nombre de projectes empresarials acompanyats

37

Nombre d’empreses creades

18

Mòdul de fusteria

9 dels projectes acompanyats

Entrevistes ocupacionals per formar part de la borsa de treball

277

Orientació professional, formativa o en la recerca de feina

137

Gestió ofertes de feina

201

Consulta d’ofertes de la borsa de treball
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Atenció a les persones... Promoció econòmica,
ocupació i activitat econòmica

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada participa en
el projecte europeu Leonardo Da Vinci
El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
va seleccionar dos alumnes/treballadors, en Xavier Franquesa Iranzo i en Kevin Garcia Garcia, integrants del ja finalitzat
programa formatiu per a joves aturats de 16 a 24 anys Casa
D’oficis “On-line en les Noves Tecnologies”, la primera organitzada pel Centre d’Iniciatives per l’Ocupació “Cal Gallifa”
de L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, per tal que, juntament amb 6 alumnes més d’altres cases d’oficis d’arreu de
Catalunya, participin en el programa d’intercanvis internacionals “Leonardo da Vinci” a partir del 7 de Febrer i fins el 5 de
Maig del present any.
“Leonardo da Vinci” és un programa europeu de formació
professional, que des dels seus inicis (1995), té l’objectiu
d’organitzar i cofinançar diversos programes de mobilitat
adreçats a joves treballadors i/o estudiants acabats de titular

que ha permès a molts joves catalans realitzar estades de pràctiques en empreses a l’estranger.
El programa, en aquest cas, consisteix en atorgar a cadascun
d’aquests alumnes seleccionats una beca per una estada de
12 setmanes a Gal·les aprenent anglès i realitzant pràctiques
en empreses dedicades a la microinformàtica, especialitat que
han après durant aquest darrer any.
Cal destacar que aquest és un projecte innovador i pioner pel
que fa al col·lectiu seleccionat, donat que és el primer cop que
es realitza aquest tipus d’intercanvis amb col·lectius de Casa
D’Oficis, i en aquest sentit, és destacable també el fet que en
aquesta primera edició siguin escollits aquests dos joves de la
nostra comarca.

Treballem per a una piscina coberta
econòmicament més viable.
Tal com dèiem en el Pregoner de fa un any (març de 2008)
l’equip de govern va obrir un període de reflexió sobre la construcció de la piscina coberta. Dèiem que el model proposat inicialment pujava cap als 3,5 milions d’euros en l’avantprojecte i
que en el projecte executiu vorejava els 5 milions.
Considerem que aquesta opció, si abans ja se’ns havia posat
difícil d’executar, ara, amb la situació actual i presumiblement
futura, esdevé un projecte pràcticament inviable tant pel que
fa a la pròpia inversió com a la gestió posterior.
Som conscients que aquesta proposta estava en el programa
electoral, però que tal i com avançàvem en el PAM (Pla d’Acció
Municipal) s’havia de replantejar la qüestió i analitzar la seva
viabilitat i/o conveniència.
Arriba doncs el moment de prendre una decisió: Des de l’equip
de govern creiem més positiu i convenient tirar endavant un

llarg conjunt de projectes, també necessaris, que no pas hipotecar-nos amb un deute a llarg termini en uns moments tan
delicats deguts a la situació econòmica que patim.
No obstant això, no defugim d’anar treballant cap a un altre
model de piscina coberta, econòmicament més viable, que
pretenem realitzar per fases. En aquest sentit, totes les obres
de millora que es pensen dur a terme a l’actual piscina d’estiu
(vestidors nous, nova piscina mitjana, sala de màquines...) van
orientades en el sentit de complir la normativa vigent respecte
de les piscines cobertes. Això possibilitaria a mig termini, i en
funció de les disponibilitats pressupostàries i de les subvencions, poder cobrir les esmentades instal·lacions, pensant ja
en un projecte diferent.
Creiem que és una decisió presa des de la responsabilitat, i
que el moment actual aconsella prudència i en aquest cas ha
calgut rectificar i reorientar el nostre programa electoral.
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Atenció a les persones... Immigració

Alumnes del Joncadella, el Collbaix i l’IES Quercus faran de
guies a companys i companyes nouvinguts
Des del passat mes de desembre Sant Joan de Vilatorrada està
immers en el projecte d’alumnat guia a les escola de primària
i l’institut.

després d’un temps amb el projecte en marxa als centres educatius participants, es realitzarà un acte de reconeixement per
aquestes persones voluntàries.

L’alumnat guia són estudiants que, de manera voluntària, dediquen part dels seu temps a un company o companya que
ha arribat al centre educatiu procedent d’un altre país i que,
per tant, necessita algú que el guiï en la seva acomodació a la
nova escola o institut. Quan un noi o noia arriba nou al centre
se li assigna una parella, un guia, perquè sigui el seu punt de
referència i algú a qui acudir per resoldre qualsevol dubte que
li pugui sorgir referent al centre.
L’alumnat voluntari que hi ha participat, al voltant d’una cinquantena entre 5è i 6è. de primària i 1r. i 2n. d’ESO, ha rebut
una formació de 6 hores que els permet ser alumnes guia d’un
company o companya que, a partir d’ara, arribi a la seva aula
procedent d’un altre país.
  
Aquest projecte està liderat de forma bilateral pel Pla LIC
del Departament d’Educació i la Regidoria d’Immigració de
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. A finals de curs,

Projecte d’alumnat guia

Sant Joan rep el tercer premi del concurs RetinES pel
“DE TOTHOM, DE CADASCÚ”
El passat 19 de febrer, la Regidoria d’Immigració de
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, l’Escola Municipal d’Adults i l’Aula d’Acollida de l’IES Quercus
van rebre el Tercer Premi del concurs de curtmetratges
RetinES, que concedeix el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya.
El premi, que es va entregar a l’espai Francesca Bonnemaison de Barcelona, és pel documental “De tothom,
de cadascú”; un projecte audiovisual i educatiu que es
va dur a terme durant el passat curs escolar i en el qual
van participar conjuntament alumnat voluntari de l’Escola
d’Adults de Sant Joan de Vilatorrada i els nois i noies de
l’Aula d’Acollida de l’IES Quercus.
El documental presenta alguns dels i les protagonistes de
les dues onades migratòries més importants que ha viscut
Sant Joan de Vilatorrada; la dels anys 60 i 70, protagonitzada per persones que arribaven al municipi procedents
principalment d’Andalusia i Castella; i l’onada actual, en
què el protagonisme és per a nois i noies, homes i dones
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procedents de racons del planeta tan diversos com el Marroc, Ucraïna, Gàmbia o la Xina.
A més de rebre el premi, a finals de febrer dos dels protagonistes del “De tothom, de cadascú” van protagonitzar el programa de TV3 “Tot un món” on van explicar
l’experiència del projecte així com la seva experiència personal com a persones migrades.

Acte de l’entrega del premi RetinES

Atenció a les persones... Participació Ciutadana

El Consell de la Vila: una aposta clara per
la participació ciutadana
A finals de la legislatura passada l’Ajuntament de Sant Joan va
aprovar per unanimitat el Reglament de Participació. En aquest,
es marcaven la participació, la proximitat i la trasparència com
a valors que havien de guiar la gestió municipal.

(consell escolar, de cultura, comissió de la dona, patronats
municipals...) tractarà temes globals de gran transcendència
per al conjunt del municipi (planificació a curt i mig termini,
pressupost, seguiment del PAM...).

Un dels passos, ja previstos en el Reglament, i que suposa portar a la pràctica aquests valors, és la constitució del Consell de
la Vila, en el que des de fa unes setmanes està treballant la
Regidoria de Participació Ciutadana de manera coordinada i
consensuada amb el conjunt de grups polítics amb representació municipal.

El nou òrgan que es preveu constituïr cap a finals de la tardor,
una vegada aprovat el reglament, es planteja com a complement de tots els altres espais de participació (processos puntuals i altres òrgans existents), i voldrà aportar una mirada
global sobre el conjunt del municipi, debatent sobre temes de
gran transcendència. Perquè això sigui possible en el Consell
de la Vila es preveu que hi hagi una representació dels altres
òrgans de participació, persones a títol individual, i agents socials i econòmics d’àmbit municipal i supramunicipal.   

El Consell de la Vila serà un nou òrgan de participació, amb
caràcter consultiu, i que a diferència dels que ja existeixen

Atenció a les persones... Solidaritat, Cooperació i Foment de la Pau

Solidària 2009: “ Davant la crisi,
canviem les regles del joc”
A mitjans d’abril es va donar el tret de sortida a la Solidària 2009,
les activitats de sensibilització programades des de l’Ajuntament i
que enguany es dediquen a parlar de la crisi econòmica, i tindran
lloc durant els mesos d’abril, maig i juny sota el lema “davant la
crisi, canviem les regles del joc”.
La regidoria de Solidaritat, Cooperació i Foment de la Pau, té el
compromís, reflectit en el PAM, de programar les activitats de
sensibilització en matèria de solidaritat al voltant d’un eix temàtic
anual, fet que ha de permetre tenir major ressò, major capacitat
de concreció i aprofundiment en el tema que es tracti i major
incidència.
Enguany doncs, l’edició de la Solidària 2009 s’ha volgut fer girar
al voltant de l’economia i especialment la crisi en la que està immersa. Dir avui que un altre món és possible passa per fer canvis
en l’economia i per dir que una altra economia, solidària, pensada de manera global, i a llarg termini, és possible i necessària.
L’objectiu dels actes programats és fer arribar a la ciutadania
aquestes reflexions, així com analitzar les causes de la crisi, però
sobretot i de manera especial l’escenari del després i les solucions
que s’hauran de prendre si es vol que un cop enrere de la crisi
l’escenari mundial sigui més pròxim a aquest altre món possible
en el que molta gent somia i per al que treballa.
Podeu consultar els actes de la Solidària 2009 al web de
l’Ajuntament (www.santjoanvilatorrada.cat) o agafar un exemplar del programa a qualsevol equipament municipal.

Davant la Crisi, canviem les regles del joc.
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Atenció a les persones... Polítiques d’igualtat Dona-Home

Actes de celebració del 8 de març.
Dia Internacional de la dona treballadora
Els actes entorn a la celebració del 8 de març, dia
internacional de la dona treballadora van servir per
sumar, entre totes i tots, vers la igualtat de gènere.
Des de la regidoria de polítiques d’igualtat Dona-Home es van proposar molts i diferents actes: l’exposició
“Dones grans, grans dones”, la xerrada de la Núria
Ribó sobre l’endemà de la casa blanca, la reeixida
formació sobre les dones al Magreb amb més de 40
persones inscrites... i sobretot l’acte central del “sopar
de Santa Consol, tothom porta el que vol” que com
cada any va aplegar en una vetllada molt participativa
a gairebé un centenar de persones. La intencionalitat
de la vetllada és mostrar que tothom podem posar el
nostre granet de sorra en la construcció d’una societat
sense discriminacions.
Els diferents plats, cuinats per dones i homes, van ser
la metàfora perfecte: Des de les mongetes del ganxet
amb botifarra cuinades de manera magistral com ja és
tradició per part de les dones del carrer del Riu, passant per les insuperables “migas” fins les diverses truites cuinades amb imaginació. Tot amb la complicitat
de la Comissió de la Dona que va treballar de valent i
va saber dinamitzar una nit que any darrera any, i ja
en van 5, demostra que en la lluita per la igualtat de
gènere tothom podem sumar.

Caminada popular acte 8 de març

Avaluació del Pla d’Igualtat
En el passat Pregoner ja us vam informar que estàvem treballant sobre el
nou Pla d’ Igualtat. Des de la regidoria
de polítiques d’igualtat amb suport de
la Diputació està impulsant el nou pla
d’igualtat Què 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
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pla transversal que es dirigeix a tota la
població, dones i homes, amb una intenció clara i definida per fer comprendre la nova definició de rols, incorporant
la perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals.
A través d’una consultoria experta en temes de gènere hem realitzat l’avaluació
del passat Pla d’Igualtat. Cal destacar
que malgrat queda molt camí a recórrer

vers la igualtat entre dones i homes en
l’àmbit quotidià, a Sant Joan que aquesta reivindicació ha estat impulsada a
partir d’un comprimís polític decidit.
L’avaluació ha posat de manifest la important trajectòria d’actuacions en matèria d’igualtat de gènere que s’ha dut i
es continuarà duent a terme per part de
l’ajuntament.

Atenció a les persones... Hisenda i Administració

Contenció de la despesa corrent, sensibilitat vers
la problemàtica social i un ambiciós pla d’inversions
És un fet irrefutable que estem davant
d’uns moments molt complicats de
l’economia i que els marges d’actuació
estan cada cop més apurats, però aquest
Ajuntament ha previst de fer-hi front
sense defugir la realitat del moment que
requereix una alta sensibilització per a
la qüestió social, alhora que garanteix
la qualitat dels serveis que té compromesos, això sí, contemplant un escenari
de contenció de la despesa corrent, obligats per una més que previsible baixa
d’ingressos, en especial dels relacionats
amb la construcció.
La dimensió del problema social ha requerit incrementar notablement els recursos humans i materials per tractar de
fer front a la situació, conscients que no
es disposa de cap vareta màgica que pu-

gui acontentar i satisfer tothom. Aquest
fet ha condicionat totes les altres regidories que hauran de gestionar les seves
competències amb una reducció dels
seus recursos.
L’equip de govern municipal és conscient que en moments així, la inversió
pública ha de jugar un paper de primer
ordre en l’aspecte de l’activitat econòmica, i és per això que presenta un ambiciós
pla d’inversions, primerament aprofitant
l’oportunitat del Fons Estatal d’Inversió
Local que ens ha permès entrar en temes més enllà dels que contempla el Pla
d’Actuació Municipal, preveient també
que en algun moment es podrà soterrar
la línia d’Alta Tensió de travessa el municipi, i continuant per un llarg reguitzell
d’obres de major o menor quantia, que

no importància, que pretenen abastar
necessitats concretes en els àmbits urbanístic, cultural, educatiu, esportiu, de
serveis i de seguretat ciutadana.
En definitiva, un context que hem
d’afrontar més que mai tocant de peus a
terra, administrant i gestionant amb racionalitat i eficàcia els recursos a l’abast,
segurament prescindint d’alguns o
molts aspectes que no es tenien en consideració en moments de bonança econòmica.
Aquest esforç de consciència individual
i col·lectiva és del tot necessari per fer
front al que hi ha i al que ha de venir
i ens ha d’ajudar a superar el temps
d’espera a que arribi la recuperació de la
que tant se’n parla.

Liquidació del pressupost de 2007
La liquidació del pressupost de l’any 2007 s’ha mantingut en uns paràmetres que
encara podem qualificar de favorables, ja que els principals indicadors de la situació
econòmica-financera de l’ajuntament han estat positius. Així, hem d’assenyalar
que el conjunt dels ingressos corrents va ser de 8,19 milions d’euros. Aquests ingressos, a més de servir per atendre totes les despeses de caràcter ordinari (personal, manteniment dels diferents serveis, etc.) també van permetre ajudar a realitzar
un elevat nivell d’inversió.
L’ajuntament va destinar 5,04 milions d’euros a inversions, que es van finançar
amb subvencions d’altres administracions per import de 2,85 milions, endeutament per import de 0,68 milions d’euros i recursos propis per import de 1,51 milions d’euros.
Els principals indicadors a finals de l’any 2007 eren:
Resultat pressupostari:

342.624 euros

Romanent de tresoreria:

1.946.366 euros

Endeutament:

41,94% d’un màxim legal possible del 110%

Estalvi net:

10,58%
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Atenció a les persones... Hisenda i Administració

Integració tarifaria del transport públic a Sant Joan
Tal com prevèiem ara fa dos anys, la integració tarifària al Bages i concretament al nostre poble, des de el mes d’abril ja
és una realitat. L’any 2007 s’incorporava un nou autobús i es
milloraven les freqüències, l’any 2008, a càrrec del pressupost
municipal, s’incrementaven les bonificacions de les targetes
multiviatges, T-10 i T-15, i finalment l’any 2009 ha estat possible posar en marxa aquest nou sistema que permet utilitzar
diversos tipus de targetes amb una important bonificació del
preu, dintre de l’àmbit de la província de Barcelona, incorporat
al sistema. La targeta més utilitzada per traslladar-se a Manre-

sa és la T-10, que permet per un preu de 0,77 euros anar a la
ciutat i poder utilitzar dintre de la primera hora i quinze minuts
el bus urbà amb el mateix títol.
Creiem que ha estat una bona notícia, gestionada des de el
Consell Comarcal del Bages i amb el suport del Departament
de Transport de la Generalitat de Catalunya que financia amb
un 85% aquestes millores. Si necessiteu més informació, consulteu la web de l’ajuntament: www.santjoanvilatorrada.cat.

Construcció d’habitatges
de protecció oficial
Aquest estiu està previst l’acabament de la construcció dels
14 habitatges de protecció oficial de venda i dels 13 de lloguer, al sector del pla parcial del Canal.
Els tràmits administratius per l’adjudicació començaran a
partir de la Tardor. S’obrirà una convocatòria oficial amb els
barems corresponents a l’any i s’informarà àmpliament a tots
els sol·licitants.
Nous habitatges de Protecció Oficial

Telèfons i adreces d’interès
ALTRES EQUIPAMENTS
Residència d’Avis L’Atzavara
Passeig Gallifa, 6
Deixalleria Municipal		
Pol. Ind. Pla dels Vinyats II.
C/ de l’Energia, 20
Mancomunitat Intermunicipal
del Cardener
Passeig Gallifa, 1.

C/ Major, 91-93
93 872 24 87

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
CIO		
Biblioteca Cal Gallifa		
Escola d’Adults		

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		

Pstge. 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

CENTRES D’ENSENYAMENT PÚBLICS
CEIP Ametllers		
93 876 79 36
C/ Salvador Espriu, s/n
CEIP Joncadella		
93 872 77 07
C/ Escoles, 14
CEIP Joncadella		
93 872 79 21
C/ Sol, 13
CEIP Collbaix		
93 872 86 15
C/ Salvador Espriu, 22
IES Quercus		
93 876 45 56
Av. Montserrat, 95
Llar d’Infants Barrufets
93 872 81 52
Passeig Gallifa, 10

SERVEIS DE TAXI
Taxi - Quintín Mejino Gaona
Taxi - Jordi Diego Vilarasau

676 314 277
606 394 125

Taxi - Ramon Suárez Farrés
Ràdio Taxi			

93 876 71 17

SERVEIS SANITARIS I ASSISTENCIALS
CAP Sant Joan		
Av. Torrent del Canigó, 2
Casal de la Gent Gran
Passeig Gallifa, 8		

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

93 876 78 12

670 452 222
93 874 40 00

ALTRES SERVEIS
Jutjat de Pau		
93 876 40 57
C/ Major, 91-93, baixos
EMD de St. Martí de Torroella 93 836 02 61
Cal Pinsà
Consorci de Turisme del Cardener
Cal Pinsà			
93 836 17 08
Correus			
93 875 08 05
C/ Major, 92
Organisme Autònom de
93 877 05 64
Gestió Tributària
C/ Major, 36. Manresa
Tria (recollida de roba usada)

93 876 71 69

LA VIDA D’UN POBLE

Una vida laboral a Pirelli: Sr. Antoni Torras Galobart
Pirelli Manresa, punt i final?
La notícia que Pirelli Manresa tancarà a finals
d’enguany, ha causat fort impacte a Sant Joan i
Comarca: 600 treballadors a l’atur, més de 250 fa
poc temps. S’havia dit que “treballant a Pirelli, es
tenia assegurat el pa de per vida”. Doncs no, ha
durat 85 anys.
El Setembre de 1939, als 16 anys, entrava com a
peó a fàbrica, i en sortia als 60, jubilat, el 1983.
Cal descomptar-ne 27 mesos de mili.
Coneixia bé la fàbrica, doncs em van canviar de lloc
força vegades, sempre relacionat amb les rodes de
vehicles; passat de peó a administratiu, sabia de
les matèries primes del pneumàtic i del procés de
conversió en rodes, complement bàsic de tot vehicle. De retorn de la mili, a encarregat de secció
i després a l’Oficina de Producció-Programació,
relacionat sempre amb el pneumàtic, per seguir
com a responsable de béns patrimonials i acabar
els darrers dos anys com a Cap de l’Economat al
Carrer del Cos de Manresa.
Durant la llarga estada a fàbrica, dues vegades
–quatre anys- com a Secretari del Jurat d’empresa,
feixuga i delicada responsabilitat, per reunions,
problemes laborals, convenis col·lectius i actes,
juntament amb el representant de l’empresa.
Aquest és el resum, a grans trets, d’una vida laboral a Pirelli Manresa.
En conèixer la noticia del tancament, va sorgirme la idea d’escriure la meva “visió” personal i el
creixement de l’empresa: la fabricació, les persones capdavanteres de 1939 a 1983, algunes anècdotes, desitjant que tot plegat sigui recordança
d’interès per a tants veïns de Sant Joan, que durant anys i panys, a peu, en bici, en autobús o en
vehicle propi, vàrem assistir puntualment al deure
del treball, per guanyar-nos “el pa de cada dia”.

Fotografies actuals de Pirelli Manresa

Aquest escrit, als 25 anys de jubilat i 85 d’edat, vol reflectir les vivències d’una persona, com podria ser la de moltes altres, que
han dedicat la seva vida laboral a una empresa que ha estat durant molts anys el buc insígnia de la comarca.

Podeu veure aquest article al complert a la pàgina web de l’Ajuntament
http://www.santjoanvilatorrada.cat
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Opinió
Cal plantar cara a la crisi / Grup Municipal Socialista
Davant el deteriorament de l’activitat econòmica general, cal impulsar des de totes les administracions nous projectes i més obra
pública.El fons estatal ha estat un bon exemple i sembla que per
al 2009 hi haurà una nova convocatòria més especifica.
Paral·lelament des del govern de la Generalitat es vol impulsar
la creació de més sòl urbà a un preu raonable per tal de poder
urbanitzar i construir habitatge protegit.
L’ARE (Àrea Residencial Estratègica) de 8 Ha que es vol desenvolupar en el sector anomenat Collbaix, està previst com a sòl
urbanitzable en el nostre planejament des de l’any 2003.
Des de l’Ajuntament li donem suport perquè pot ser una bona
manera de tornar a impulsar el sector de la construcció al nostre
poble, oferint el 50 % del habitatges de protecció oficial a un
preu més assequible i aconseguint importants cessions de terreny
per equipaments escolars, socials i zones verdes al costat del Torrent Canigó.
En els estudis realitzats es detecta una important demanda de
veïns del nostre poble, sobretot parelles entre 25 i 45 anys que
demanden habitatges de venda i de lloguer a un preu més baix.
El nombre d’habitatges actualment a la venda procedent del sector privat és inaccessible pel seu preu i finançament per a moltes famílies. Cal per tant crear nou sòl urbanitzable a un preu
més baix, per desenvolupar les noves promocions amb el suport

del Govern de la Generalitat mitjançant conveni amb l’Incasol,
l’Ajuntament i sector privat.
No entenem, ni compartim les receptes de l’oposició de CIU, al
no donar suport a l’ARE i per tant a la construcció d’habitatges de
protecció oficial, donant com sempre, l’eterna excusa que vindran
gent de fora.
Existeix demanda local suficient per anar omplint les promocions
que es facin i cal moure’s per activar de nou i de forma raonable
el sector de la construcció.
Tanmateix això donarà impuls i finançament pel trasllat i enterrament de les línies d’Alta Tensió que travessen el nostre poble. La
construcció del nou accés al C.P. Lledoners possibilita el desenvolupament industrial del sector del Mollet i Lledoners.
Tot i que el moment no es l’adequat per inversions industrials,
hem d’estar preparats per la sortida de la crisi, fent tots els tràmits
urbanístics per poder desenvolupar aquets sectors en el moment
que sorgeixi l’oportunitat.
Creiem que el polígon del Mollet hauria de ser convencional,
fins a 5.000m2 i el de Lledoners estratègic, es a dir per a grans
empreses.
És el moment de no aturar-se i continuar treballant per estar
preparats pel moment de la represa de l’activitat econòmica.

L’altra cara de l’equip de govern / Grup Municipal de ERC
Des que es va publicar el darrer Pregoner a l’ajuntament han passat alguns fets que creiem oportú explicar-vos des del nostre punt
de vista.

dir copiar i enganxar i passar-nos unes (males) fotocòpies perquè
ens les mirem i hi votem a favor. Un reglament ha de servir perquè, governi qui governi, el pugui fer servir (i complir).

En el 30è aniversari del Casal d’Avis el Conseller Ausàs va visitar
el nostre poble. L’alcalde, i la resta de regidors/es, es van oblidar
de dir-nos que l’ajuntament tindria l’honor de rebre la visita d’un
conseller i no ens hi van convidar. Un fet similar va passar per
Pasqua. Com cada any, els i les caramellaires de Sant Joan i de
Sant Martí tenien previst oferir les seves cançons a l’ajuntament
(no només a l’equip de govern). Tanmateix, tant en un acte com
en l’altre Esquerra hi va ser present (tenim altres fonts, nosaltres!).
Però, i el regidor de Cultura? Doncs no hi era! Com tampoc no
se’l va veure a la Festa de Sant Antoni, ni a l’Aplec de Joncadella.
Des d’Esquerra ens preguntem què interpreta ell, i el seu partit
(ICV), per cultura?

En canvi, sí que ens han tingut en consideració a l’hora de decidir
els projectes que es faran amb els diners del FEIL (Fons Estatal
d’Inversions Locals), i han donat un cop d’ull al nostre programa electoral per veure què proposàvem i prendre’ns alguna idea.
Doncs bé, d’entre totes les propostes han optat per la millora del
Carrer Major perquè, tal com va dir el senyor alcalde, “quan els
grups de l’oposició tenen bones idees, seria absurd que no les
utilitzéssim”.

Al nostre entendre, donar suport a la cultura no és només donar
diners. Per la seva part, la regidora d’Infància i Joventut no va ser
capaç d’arribar al final de la Cavalcada de Reis. Sort que els reis
són mags i tenen GPS per arribar als llocs! La regidora en qüestió,
també d’ICV, tampoc ha demostrat tenir massa empenta amb la
proposta que ens ha fet del Reglament del Consell dels Infants.
Després que el dia de Reis veiéssim les seves arts oratòries defensant els drets dels infants de Sant Joan, pensàvem que la proposta
que ens duria seria, sincerament, millor. Fer un reglament no vol

26

Per últim una referència a Sant Martí de Torruella. Hem recollit
la preocupació d’alguns santmartinencs davant la possibilitat que
la Direcció General de Carreteres prohibeixi el gir a l’esquerra a
la C-55 al seu pas per Sant Martí. Per això hem dut a terme algunes accions com preguntes al ple, trobades amb l’alcaldessa
de Sant Martí, converses amb el Director de Serveis Territorials
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, etc., per
tal de trobar altres sortides que agradin a tothom. Continuarem
vetllant-ho.
I hi haurien més coses, però no tenim més espai. Les explicarem
al nostre butlletí (La Tralla). Mentrestant, des d’Esquerra continuarem fent una oposició constructiva.

Opinió
Davant la crisi solucions estructurals / Grup Municipal d’ICV
Tot i que algú en un primer moment només parlava de desacceleració avui tothom coincideix a dir que estem immersos en una de
les crisis econòmiques més profundes dels darrers anys. La nostra
és una de les comarques on s’està manifestant amb més força,
amb una destrucció de llocs de treball que feia anys que no es veia
i l’augment mes rere mes de la taxa d’atur que ja es situa prop
del 15% i dos punts per sobre de la mitjana de la taxa d’atur del
conjunt de Catalunya.
Com sempre, en temps de crisi hi ha qui aprofita per sortir-ne beneficiat i des de la Patronal i els partits conservadors volen que es
prenguin mesures que vagin en la línia de reduir salaris i abaratir
acomiadaments. I davant d’aquests intents de precaritzar encara
més el mercat laboral, el missatge d’ICV és clar, no pot ser que
la crisi la paguin aquells que no l’han creada i no pot ser que en
temps de crisi es parli de socialització de les pèrdues quan en
època de bonança econòmica els beneficis han anat a parar a les
mans d’uns pocs.
En aquest sentit, la institució que sense cap mena de dubte viu
més de prop les conseqüències individuals de la crisi, són els
Ajuntaments. Són les institucions més properes a la ciutadania,
aquelles a les que recorre el conjunt de veïns i veïnes i les que per
tant han d’aportar solucions. Avui els Ajuntaments i el conjunt de
grups que en formem part, tenim el deure de fer que des de les
polítiques d’ocupació i de serveis socials aquesta crisi per al conjunt de veïns i veïnes sigui el més curta i el menys dura possible.

Però de miracles poques vegades se’n poden fer i per tant és difícil
per no dir impossible fer front a la crisi des dels ajuntaments sense
un finançament just. No pot ser que en 30 anys d’ajuntaments
democràtics la despesa de l’administració local per habitant s’hagi
multiplicat per 6, però segueixin gestionant el mateix volum de
despesa pública a nivell estatal (un 13%).
En els darrers mesos, s’han impulsat diverses mesures a nivell estatal que amb l’objectiu de fer front a la crisi fan aportacions als
Ajuntaments. La més coneguda de totes elles és el Fons Estatal
d’Inversió Local (FEIL) que com a Sant Joan ens permet disposar
d’1 milió 800 mil euros per fer diverses inversions. En els propers
mesos veurem com el nostre entorn canvia de ple (carrer major,
entorn de Cal Gallifa, sector del canal...) fet que permetrà crear
diversos llocs de treball. Però desenganyem-nos, és més “pan
para hoy y hambre para manyana”. El problema real de les finances locals, i més ara en temps de crisi, està en la despesa corrent
(aquella que any rere any es vulgui o no s’ha de mantenir). En
aquesta línia, ICV ha demanat al govern un nou fons estatal que
doni suport als ajuntaments per fer front a aquesta despesa, i
de manera especial a aquella que en els darrers mesos s’ha vist
multiplicada, la de serveis socials. Però com dèiem, el problema
de les finances locals s’arrossega des de fa anys i per a problemes
estructurals el què no valen són solucions conjunturals. Ha arribat
el moment d’anar a l’arrel del problema i apostar per solucions estructurals que permetin un enfortiment dels serveis de proximitat
cap a la ciutadania.

Crisi d’idees / Grup Municipal de CIU
En el Ple extraordinari de primers d’abril es va aprovar el pressupost de Sant Joan per aquest 2009. Cal dir que el grup municipal
de Convergència i Unió hi varem votar en contra, no tant sols pel
fet de que ens tinguin al marge (CiU representa mes del 35% de
la composició del Ple) ni per que practiquin la política de fets consumats, sinó per que creiem que es un pressupost irreal, no té en
compte les prioritats actuals del municipi i el capítol d’ingressos
cau en picat, no només per la situació actual de crisi econòmica,
sinó també per la mala gestió realitzada aquests darrers anys. A
tall d’exemple: els darrers 4 anys les despeses internes han crescut
un 33%, passant dels 3 als 4 milions d’euros. Això no seria tant
alarmant si els ingressos haguessin tingut un recorregut semblant.
Dons no, en aquests mateixos darrers 4 anys els ingressos per concepte d’impostos indirectes han passat dels 2,2 milions d’euros
del 2006 a una previsió pel 2009 de tant sols 900.000 euros. Una
caiguda d’ingressos del 60%. Evidentment la crisi immobiliària
hi està jugant un paper molt important, però no ens podem pas
quedar quiets, amb els braços creuats, esperant que una ajuda
divina ens solucioni el problema. Crisi d’idees.
Aquests darrers mesos també hem debatut la creació d’un A.R.E. a
Sant Joan. Aquesta Area Residencial Estratègica suposa un creixement puntualment desmesurat pel nostre municipi amb la sospita
de que no anirà acompanyat dels equipaments bàsics necessaris. No s’han parat a pensar que vol la població de Sant Joan? Si
créixer en quantitat o créixer en qualitat? No ho han volgut tenir
en compte, van denegar la proposta que va fer Convergència de
sotmetre aquest tema a una consulta popular.

És Sant Joan i els Santjoanencs els que hem de decidir quin model
de poble volem, tenim aquesta capacitat de decisió i la volem
exercir, no podem permetre intromissions d’altres administracions, la Generalitat, que ens diguin cap on hem d’anar i com ho
hem de fer.
Els fons FEIL (Fondo Estatal de Inversión Local) concedeixen a Sant
Joan la no menyspreable suma de 1,8 milions d’euros, que es faran servir per fer 8 actuacions al municipi. Sense entrar a valorar
si son les mes indicades, cal dir que la que mes controvèrsia ha
despertat es l’urbanització del C/Major, en el tram comprés entre
la plaça de l’Església i el mateix ajuntament. El grup municipal de
CiU ja va comunicar a l’equip de govern les seves preocupacions
respecte a aquesta actuació. S’han tingut en compte les conseqüències de tenir tallada una arteria de circulació tant important
com es aquest tram de C/Major? Les alternatives proposades ofereixen prou garanties? S’acabaran les obres en el termini promès
per l’Ajuntament (finals novembre)? S’ha tingut prou en compte
als veïns, comerciants i usuaris a l’hora de prendre aquesta decisió? Crisi d’idees.
Malgrat ens esperen uns mesos difícils, on l’horitzó econòmic
d’aquest municipi no es dibuixa gaire clar, quan mes caldria
aplicar criteris d’innovació i racionalitat, quan mes palesa es la
crisi d’idees dels nostres governants, malgrat tot això, el grup
municipal de Convergència i Unió, amb mes força i idees que
mai, continua estant al costat de tots vosaltres, amb l’objectiu
comú d’aconseguir el millor per Sant Joan i pels Santjoanencs i
Santjoanenques.

27

Foto històrica
Pont Torrent Canigó

Foto Actual

Avda. Torrent del Canigó

El soterrament del Torrent del Canigó va permetre
integrar el sector sud de Sant Joan amb la resta del
poble, amb la posterior urbanització del que avui és
l’Avinguda del Torrent del Canigó.

