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Editorial
CRISI ECONÒMICA – INVERSIONS LOCALS

CRISIS ECONÓMICA – INVERSIONES LOCALES

La confluència del Fons Estatal d’Inversió Local, de l’execució de
diverses obres acordades amb el govern de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona i de la bona situació econòmica que fins ara tenia l’Ajuntament, ha fet possible una potent
empenta en la construcció de nous equipaments culturals, esportius, educatius, de seguretat pública… millores en instal·lacions
i equipaments, noves actuacions en espais com el riu, el canal o
la carretera, millores importants en les xarxes viàries locals i del
clavegueram en alguns sectors conflictius.

La confluencia del Fondo Estatal de Inversión Local, de la ejecución de diversas obras acordadas con el gobierno de la Generalitat de Catalunya y la Diputación de Barcelona y de la buena
situación económica que hasta ahora tenía el Ayuntamiento,
ha hecho posible un potente impulso en la construcción de
nuevos equipamientos culturales, deportivos, educativos, de
seguridad pública... mejoras en instalaciones y equipamientos,
nuevas actuaciones en espacios como el río, el canal o la carretera, mejoras importantes en las redes viarias locales y del
alcantarillado en algunos sectores conflictivos.

La major part de les inversions realitzades estaven previstes en el
Pla d’Actuació Municipal i l’ haver pogut trobar el finançament
adequat ha fet possible que gairebé el puguem complir en la
seva totalitat.
La crisi que ens afecta de ple als Ajuntaments i a les famílies ha
anat empitjorant la situació econòmica de les llars, de les empreses i de les Administracions. Cal per tant, replantejar de nou el
que estem fent i si podrem continuar amb els ritmes de creixement que havien portat fins ara. La reflexió i l’anàlisi és clar, no
podrem, ni les famílies, ni les empreses, ni les Administracions.
En aquest final de legislatura caldrà afinar bé, en la decisió dels
projectes que vulguem fer. El nou pla d’inversions del Govern de
l’Estat pels Ajuntaments, és una nova oportunitat que cal aprofitar.
Cal potenciar decididament l’ocupació, per això demanem la
continuació del diàleg social entre Govern i els representants
socials, per arribar acords que possibilitin la generació de nous
llocs de treball. Moltes famílies estan al límit, l’atur augmenta
i la situació és força preocupant. Hem incrementat de forma
important el suport i els ajuts a les famílies amb vals d’aliments,
de llibres, beques, tramitació d’ajuts a la Generalitat... i en generarem de nous si és necessari.
Cal també l’impuls decidit del Govern de la Generalitat, per fer
plans locals d’ocupació que facilitin trobar feina als aturats i aturades en situació de risc social, si no volem que els serveis socials
quedin colapsats per les demandes d’ajuts.
Des de l’Ajuntament també hem volgut donar un fort impuls
al sector industrial amb el desenvolupament urbanístic d’una
nova zona industrial al sector de Lledoners que possibilitarà la
creació d’un polígon industrial estratègic per la futura instal·lació
de mitjanes i grans empreses, en funció de les seves necessitats
d’espai.

La mayor parte de las inversiones realizadas estaban previstas
en el Plan de Actuación Municipal y el haber podido encontrar
la financiación adecuada ha hecho posible que se haya podido
cumplir casi en su totalidad.
La crisis que nos afecta de pleno a los Ayuntamientos y a las
familias ha ido empeorando la situación económica de los hogares, de las empresas y de las Administraciones. Es necesario
replantear de nuevo lo que estamos haciendo y si podremos
continuar con los ritmos de crecimiento que teniamos hasta
ahora. La reflexión y el análisis es claro, no podremos, ni las
familias, ni las empresas, ni las Administraciones.
En esta última estapa de esta legislatura habrá que afinar bien,
en la decisión de los proyectos que queramos hacer. El nuevo
plan de inversiones del Gobierno del Estado para los Ayuntamientos, es una nueva oportunidad que hay que aprovechar.
Hay que potenciar decididamente la ocupación, pedimos la
continuación del diálogo social entre Gobierno y los represenants sociales, para llegar acuerdos que posibiliten la generación de nuevos puestos de trabajo. Muchas familias están al límite, el paro aumenta y la situación es bastante preocupante.
Hemos incrementado de forma importante el apoyo y las ayudas a las familias con vales de alimentos, de libros, becas, tramitación de ayudas a la Generalitat...y crearemos de nuevas
si es necesario. Es necesario el impulso decidido del Gobierno
de la Generalitat, para hacer planes locales de ocupación que
faciliten encontrar trabajo a los parados en situación de riesgo
social, si no queremos que los servicios sociales queden colapsados por las demandas de ayudas.
Desde el Ayuntamiento también hemos querido dar un fuerte
impulso en el sector industrial con el desarrollo urbanístico de
una nueva zona industrial en el sector de Lledoners, que posibilitará la creación de un polígono industrial estratégico para la
futura instalación de medianas y grandes empresas, en función de sus necesidades de espacio.

Ezequiel Martínez Mulero
Alcalde de Sant Joan de Vilatorrada
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A fons... Regidories i responsabilitats

Finalització projectes Fons Estatal Inversions 2009
S’estan acabant les set obres per import de 1.800.000 euros que ens havia assignat en el FEIL del 2009. L’objectiu d’aquest
fons era estimular l’obra pública per tal de que les empreses del sector tinguessin activitat. Tanmateix durant l’obra s’han pogut
contractar treballadors que estaven en l’atur.

Millores accessibilitat

Urbanització Carrer Major.

Endegament del canal

Urbanització sector sud de Cal Gallifa.
Pendent de la col·locació del mobiliari urbà,
de les lluminàries i el pintat i senyalització.

Reforma i ampliació de la piscina. Pendent
de fer les instal·lacions i els alicatats interiors,
i d’acabar la pavimentació i els revestiments
exteriors.

Sanejament de la zona esportiva

Construcció d’un edifici destinat a cobert municipal a Sant Martí
de Torroella. En fase de muntatge de l’estructura.

L’ Ajuntament
us desitja
Bon Nadal
i Feliç any
2010!

Guanyador del concurs de postals de Nadal entre el grup
petit de la Ludoteca ( de 5 a 7 anys)

Guanyador del concurs de postals de Nadal entre el
grup mitjà de la Ludoteca ( de 8 a 9 anys)
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Aquest any s’ha constituït oficialment el Consell d’Infants de la Vila. Així doncs, la felicitació d’aquest any l’han fet ells per a tothom.

Territori.. Urbanisme

Polígon industrial
Lledoners
El passat mes de juliol el ple de
l’Ajuntament amb el suport dels grups
municipals del PSC, ICV i CIU va aprovar
una moció per poder requalificar en un
futur els terrenys al costat de la presó
de Lledoners com a industrials. Excepte ERC, la resta de grups polítics han
manifestat la necessitat de potenciar el
sector industrial, adaptant els plans urbanístics en aquests sentit.

Situació Àrea Residencial Estratègica
Per part de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat s’ha aprovat definitivament
l’Àrea Residencial Estratègica (ARE). Des de l’Ajuntament s’han fet vàries al·legacions,
atès que entenem que no ha tingut en compte aspectes importants pel desenvolupament futur del sector: cotes de nivell de connexió del viari entre sectors, situació
de la zona d’equipament, desenvolupament residencial de la plaça prevista, desenvolupament del torrent…
Després de moltes reunions de treball, estem a l’espera de veure com es resolen les
al·legacions per continuar la tramitació urbanística futura del l’esmentat sector.

Des de l’equip de govern apostem decididament pel desenvolupament, en el
sector de Lledoners, d’un polígon industrial estratègic. Normalment la major part
de polígons industrials desenvolupen
parcel·les de menys de 5.000 m2, això
possibilita la implantació d’indústries
petites i mitjanes. El PI de Lledoners és
una aposta per desenvolupar parcel·les
de més de 5.000 m2 que possibilitin la
implantació d’indústries més grans. Està
pensat per anar desenvolupant-se poc a
poc en funció de la demanda, sense haver d’urbanitzar sòl, sinó és estrictament
necessari.

Plànol de l’Àrea Residencial Estratègica

Potenciació del sector càrnic al costat de Mafrica
Al costat de Mafrica existeix un terreny que possibilita el trasllat en aquest sector, de l’actual escorxador de pollastres Pujol que està
dintre de casc urbà. Existeix un principi d’acord amb els propietaris i en aquest sentit s’han iniciat els tràmits urbanístics oportuns.

Visita d’obres del Ministre de Treball i Immigració, dels
projectes del Fons Estatal d’ Inversió Local 2009
El passat dia 28 de novembre, el Ministre Celestino
Corbacho va visitar Sant Joan de Vilatorrada. Després de signar el llibre d’honor de l’ajuntament i
compartir una estona amb els regidors i regidores
aspectes relacionats amb la crisi econòmica i la situació de la comarca, vàrem visitar tres de les obres
del FEIL 2009.
Vàrem visitar l’endegament del Canal, la façana sud
de la Gallifa i la nova urbanització del carrer Major.
Durant el recorregut el Ministre va escoltar i compartir amb empresaris i veïns aspectes relacionats
amb la situació actual dels diferents sectors productius: atur creixent, manca de crèdit a les empreses,
reformes laborals...
Visita del Ministre de Treball i Immigració, Celestino Corbacho.
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Territori.. Obres i Manteniment

Memòria obres més destacades realitzades
per la Brigada Municipal
Obres de millora en carrers i
voreres:
• C/ Migdia
• C/ Major cantonada C/ Josep Rojas
• C/ Riu.
Millores clavegueram:
• C/ Caçadors
• Avinguda Montserrat cantonada
amb C/ Barcelona
• C/ Dr. Tarres
• C/ Matarrodona
• C/ Major, nº13 i nº28.
Millora d’imbornals:
• C/ Pare Torres, cantonada Avinguda
Torrent del Canigó
• C/ Pau Casals cantonada C/Morera
Millora de l’enllumenat:
• Zona C/Pedraforca: Feines varies de
paleta de suport.
Obres en edificis municipals:

Adequació Pati del CEIP Ametllers

Nou aparcament públic sector Nord
Des de finals d’estiu, disposem d’un nou espai públic per aparcament gratuït de turismes que està situat al final del carrer Girona. Amb aquest són
ja set els espais públics destinats a aparcament de vehicles.

•
•
•
•

Piscina: dos dipòsits de clor.
Pavelló: adequació de vestuaris.
Pis d’acollida: acondicionament.
Repartir fresat en diferents espais
municipals
• Realització aparcament en Zona
C/ Maria Marcer Marçal
• Adequació patí de l’Escola Ametllers
• Millora d’espais a l’Escola d’Adults
PINTURA:
• Pintar escola d’adults, interior
de Cal Gallifa, pavelló d’esports
i repintat zones afectades per
reasfaltat.

Aparcament públic Sector Nord
Aparcament públic sector Nord
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Territori... Serveis

La deixalleria mòbil ja ha arribat a Sant Joan!
Fes un pas pel medi ambient!
Cada quinze dies, de 10,30h a 12,00h la
deixalleria mòbil ve al mercat de Sant Joan.
Aquesta deixalleria té l’objectiu de facilitar
a tots els ciutadans i ciutadanes de la vila la
recollida selectiva d’aquelles fraccions que
no podem llançar als contenidors.
Piles, fluorescents, radiografies, tòners, olis,
roba, pintures i vernissos, CD’s i DVD’s, bateries, cables, ferralla, ampolles de cava o
petits electrodomèstics són alguns dels residus que hi podem portar.
Utilitzant la deixalleria mòbil reduirem els
residus portats a l’abocador, allargant-ne
així la seva vida útil i minimitzant l’impacte
que aquests generen.
La deixalleria mòbil al mercat de Sant Joan

Utilitza-la!

Territori... Parcs i Jardins

Adjudicació 2a Fase Plaça Garcia Lorca
S’ha iniciat l’expedient d’adjudicació de la 2a fase del parc Garcia Lorca. El projecte preveu el condicionament de l’espai en
dues plataformes independents, comunicades per una rampa que pemetrà un accés força còmode. L’espai orientat a ponent es
reserva com a terreny per la tercera llar d’infants, l’espai al costat del c/ Salvador Espriu completarà l’espai públic existent al seu
davant amb una zona arbrada i un espai d’esbarjo.
El pressupost previst per la seva adjudicació és de 140.466 euros. L’obra està subvencionada amb 80.000 euros per la Diputació
de Barcelona.

Plànol 2a fase plaça Garcia Lorca
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Territori... Medi Ambient

Sant Joan promou
l’estalvi energètic
El canvi climàtic i la contaminació lumínica són dues problemàtiques de
connotacions ambientals que des de
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada es creu oportú i necessari treballar.
És per aquest motiu que des d’aquest
estiu, des de la Mancomunitat i amb
la col·laboració de l’ICAEN s’estan
realitzant un seguit d’actuacions en
l’enllumenat públic amb l’objectiu de
promoure l’estalvi i l’eficiència energètica, canviant 244 lluminàries i/o làmpades d’arreu del municipi (de vapor de
mercuri a vapor de sodi).

Inauguració arranjament Riu Cardener
El dissabte 19 de setembre vàrem inaugurar l’endegament del Riu Cardener, des del
Pont Petit fins 100 metres avall del Pont Nou. L’acte va comptar amb la presència
del Conseller de Medi Ambient Sr Francesc Baltasar, autoritats locals, comarcals, el
president de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), entre d’altres.
L’acte s’inicià amb el Parlament de les autoritats ressaltant la importància d’aquesta obra
pel poble de Sant Joan de Vilatorrada. Una actuació llargament esperada que aporta més
seguretat a les avingudes del riu Cardener, canalitza i protegeix la zona més urbana del
poble amb una escullera de pedra. També s’ha plantat vegetació de ribera als marges del
riu que complementa una gran obra, molt apreciada i valorada per la població.
El pressupost de l’obra 1.377.454’30 euros ha estat finançat íntegrament per
l’Agència Catalana de l’Aigua

A partir de l’any vinent, i amb l’objectiu
de continuar millorant la gestió de
l’enllumenat, aquest servei es traslladarà
a la Mancomunitat Intermunicipal del
Cardener, ens que ja gestiona altres serveis municipals conjuntament amb altres
municipis de la comarca.
Tanmateix es procedirà a treure a concurs
públic el manteniment de l’enllumenat
públic.
Visita del Conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar en motiu de la
inauguració de l’arranjament del Riu Cardener

Noves energies alternatives
Des de l’Ajuntament hem volgut seguir una nova
línia de treball, una línia que hem iniciat amb la
instal·lació d’una caldera de biomassa (restes
forestals) al Pavelló d’Esports municipal, per
tal de calefaccionar el recinte i com a alternativa
al gasoil.
Aquesta actuació ha estat confinçada per l’ICAEN,
el qual ha rebut cofinançament del fons FEDER en
el marc d’intervenció del PO de Catalunya 20072013.
Paral.lelament des de l’Ajuntament es tramiten i
aproven els projectes sorgits des de la iniciativa
privada, corresponents a la instal.lació de noves
fonts d’energies alternatives com són les
teulades i camps fotovoltaics per producció
d’energia elèctrica i un projecte pioner realitzat per l’empresa MAFRICA en el camp de
l’energia termosolar per a l’obtenció d’aigua
calenta.

Recollida de restes forestals per a Biomassa

Caldera de Biomassa
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Atenció a les persones... Educació.

Bon ritme en les obres de construcció de la nova Escola Joncadella
Continuen a bon ritme les obres de la nova Escola Joncadella. L’estat de les obres permet ja visualitzar l’estructura de tot
l’edifici, tanmateix s’han iniciat les parets de tancament. El
CEIP de Joncadella serà els primer dels tres centres de dues

línees que estrenarà el nostre poble i està previst que entri en
funcionament el proper curs escolar. El pressupost de la nova
escola és de 4.880.914 euros i ha estat finançat pel departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Bon ritme en les obres de la nova Escola Joncadella

Aprovació projecte
ampliació de
l’Escola Collbaix
El projecte executiu de l’ampliació de
l’Escola Collbaix s’ha portat a terme amb
el coneixement i consens de la comunitat educativa. En aquests moments ja
està redactat i segueix els tràmits administratius i tècnics que el duran a la seva
licitació.

Retard en l’adjudicació del nou
centre de primària de l’Escola Ametllers
L’adequació del projecte del centre de
primària Ametllers a la nova normativa
tècnica, ha estat el motiu del retard en
la seva adjudicació, d’acord amb les explicacions que ens ha donat el Departament d’Ensenyament.

Tot i que sabem que ja ha començat
el procés de licitació, esperem que no
hi hagi més demores en seva adjudicació i així ho hem manifestat davant les
autoritats educatives del departament
d’Educació.

Curs 2010-2011, un curs de transició
L’envergadura del projecte de tenir 3 escoles de 2 línies en
els propers anys i el fet que el Departament d’Educació no
hagi pogut coordinar els projectes, com és el cas del retard
en el compliment de terminis en la construcció del centre
de primària Ametllers, obliga a fer un replantejament de
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l’escolarització dels alumnes pel curs 2010-2011. En aquest
sentit cal que entre totes les parts implicades sapiguem trobar
la millor proposta per garantir l’escolarització més adequada
dels nostres alumnes.

Atenció a les persones... Educació.

La nova sala polivalent de l’Escola Municipal de Música,
una realitat palpable
Ja podem visualitzar com serà la nova sala polivalent de
l’Escola de Música que permetrà que moltes de les activitats que actualment es fan es puguin fer en un espai més
adequat. Paral·lelament s’han habilitat dos espais més per a
grups petits. L’import del projecte és de 406.226 euros i ha
estat subvencionat pel Pla d’Obres i Serveis de la Generalitat amb 161.207 euros i per la Diputació de Barcelona amb
174.755 euros.
La posta en marxa de l’equipament està prevista dins d’aquest
curs escolar, si el ritme de les obres i les condicions de seguretat així ho permeten. En qualsevol cas, per al nou proper curs
escolar 2010-2011 hauria d’estar totalment operatiu...
Nova Sala Polivalent de l’Escola de Música

Millores a la Llar d’Infants Municipal El Xiulet
Amb la idea d’anar completant i acabant els sector del Mas Sant Joan, el conjunt d’obres preveu una nova entrada per la Llar
d’Infants Municipal El Xiulet. Tanmateix el projecte contempla la remodelació de la façana Sud amb una millor impermeabilització, sortides a l’exterior per a totes les aules i una ampliació de l’espai de pati. El pressupost de l’obra és de 171.258 euros i
ha estat subvencionat pel Pla d’Obres i Serveis de la Generalitat amb 78.159 euros i per la Diputació de Barcelona amb 84.244
euros. Vull aprofitar l’avinentesa per agrair la paciència infinita que estan demostrant tant els usuaris com les educadores, sense la comprensió dels quals no hauria estat possible la profunda transformació que està experimentant aquesta Llar d’Infants
municipal.

Remodelació de la façana sud de la Llar Municipal d’Infants El Xiulet.
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Atenció a les persones... Cultura

Concerts cicle
Pòdiums
a Sant Joan
Un any més, des de L’Escola Municipal de Música i la Regidoria de Cultura
s’han organitzat el cicle de concerts Pòdiums. Un concurs de música de cambra a on els i les joves promeses d’arreu
del territori hi poden participar. Igual
que la resta d’anys, ha quedat palès el
bon nivell dels concursants. Un dels objectius principals d’aquests premis és,
per una banda, animar-los a continuar
la seva formació musical i per l’altra,
que serveixi per a tots els i les alumnes
de l’escola municipal de música com a
exemple que l’esforç i la dedicació, tard
o d’hora, és recompensat.

Nits a la Fresca

Nocturna de sardanes

Durant els divendres del passat més de
juliol hem pogut gaudir d’unes nits a la
fresca. A banda del cinema i de l’audició “nocturna” de sardanes, vam tenir
l’oportunitat de presenciar un magnífic concert al patí del Mas Sant Joan a
càrrec de la santjoanenca Celeste Alias,
concert que va ser un èxit de públic.

Cicle de Teatre
A partir del proper mes de gener podrem tornar a gaudir d’un cicle de teatre estable al Cal Gallifa. A diferència
d’altres anys, aquest cicle només serà
de teatre amateur, és a dir, estem preparant de cara a la propera temporada
el Primer Concurs de Teatre Desencaix.
Un concurs a on podran participar
qualsevol companyia amateur d’arreu
del país. Volem així potenciar i posar
en valor la possibilitat d’oferir un espai
a on les companyies amateurs puguin
representar les seves obres, fet a vegades força complicat. Creiem que des de
l’Ajuntament, des de les administracions
públiques, hem de promoure la cultura
de base, oferint espais on aquesta es
pugui mostrar i gaudir.

La família creix.
El Palillet, en
Carles i l’Alba
Tenim un nou gegantó, El Palillet, dels
Geganters i Grallers de la Verbena.
Una nova incorporació fent companyia així a l’home del Palillo, a la Roser
la Filadora i al Joanet del Cardener.
També durant la Fira Festa Tardor
van aparèixer en escena els dos nous
capgrossos, el Carles i l’Alba, que els
portaven l’associació “Les Oliveres”.
Unes figures que representen tots els
avis i les àvies del municipi.

El nou gegantó, El Palillet
i l’home del Palillo

Dos nous capgrossos, en Carles i l’Alba.
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Atenció a les persones... Festes

Una Festa Major Participativa
Un altre any Sant Joan va viure una festa
major molt concorreguda i farcida d’actes
per a tots els públics.
El Ball de Revetlla, amb l’orquestra La
Chata, va fer ballar a totes les parelles
amb ganes de passar-ho bé i, a la vegada,
a la Gallifa, la Festa dels Vilatorrats, amb
el cercatasques, el concert i les actuacions
de diferents DJ’s. Destacar que aquest
any la festa destinada al públic jove va
ser organitzada per Circus Group, un nou
col·lectiu que després de molts anys ha
rellevat el grup Orco’s en l’organització de
la festa jove.

Finalment, el dia 25, es va celebrar una
nova edició del tradicional Concurs de
Truites i la Mostra Gastronòmica, també
amb l’assistència de molta gent que va
trobar totes les truites i els plats preparats
per Diego Alías molt bons.
El dia va acabar amb la nit de màgia i
humor que, per culpa de la pluja, finalment es va celebrar a la Sala de Cultura
Cal Gallifa. El Mag Edgar ens va fer viure
moments màgics i el gran Pep Plaza ens
va fer riure amb les seves històries, imitacions i cançons.

El dia de Sant Joan vam poder conèixer
un nou gegantó, el Palillet, pensat perquè
els nens i nenes de la colla el puguin fer
ballar. I a la tarda, les sardanes, un concorregut concert de Festa Major amb
l’Orquestra Selvatana, el castell de focs i
el ball.

No hem d’oblidar els nombrosos actes
que es van programar durant tot el mes
de juny: les festes dels barris, el concert
musical de La Verbena, el festival folklòric,
el teatre, les activitats esportives, les exposicions,... sense oblidar la gran festa per
als més petits, la Festa Major Infantil. En
definitiva, un mes de juny en què el poble
de Sant Joan viu envoltat de festa.

Orquestra Selvatana

Festa dels Vilatorrats

Castell de focs

Ball de Revetlla

Una Fira de Tardor molt reixida
Els dies 24 i 25 d’octubre es va celebrar una nova edició de la Fira
Festa Tardor que, com cada any, va comptar amb l’assistència
de milers de persones.

diumenge, quan el comerç de Sant Joan va instal·lar-se al carrer
Lleida. El canvi d’ubicació com a conseqüència de les obres va
ser del tot positiu.

Al costat del riu es va instal·lar la Fira Ramadera, amb el diferent
bestiar, les exhibicions i el Concurs d’habilitat amb xerrac; i amb
una carpa per on van passar, sobretot, molts infants que no
paraven de mirar i contemplar el bestiar exposat.

Finalment, des d’aquí agrair a totes les persones, entitats i
col·lectius que participen en l’organització de la Fira; sense tota
aquesta gent, la Fira no seria possible. MOLTES GRÀCIES!

El diumenge, la Fira d’Artesans. El carrer del Riu és l’amfitrió
dels artesans que visiten Sant Joan. Vam poder veure diferents
mostres d’oficis i tenir l’oportunitat de comprar diferents productes elaborats de forma artesana, des de formatges, embotits, coques, joies,... La riuada de gent durant tot el dia va ser
constant.
Aquest any es va utilitzar un nou espai, el Pati de la Ludoteca,
perquè les entitats i diferents col·lectius mostressin la seva feina; un entorn pel qual van passar moltes persones, sobretot el

Espectacular exhibició d’ hípica
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Atenció a les persones... Benestar social

Reforcem els serveis socials i
ampliem els ajuts d’aliments
i beques per les famílies
Davant la nova situació creada per la crisi econòmica hem
hagut de reforçar els efectius humans per tal de donar
atenció i resposta a les demandes de les famílies. Tanmateix ha calgut dotar de més recursos les partides per a
ajuts d’aliments, beques de llibres i de menjador, així com
l’increment de tramitació d’ajuts diversos a la Generalitat.
Cal agrair en aquest sentit el suport de la Diputació de Barcelona que des del primer moment va obrir diferents línees
d’ajuts als Ajuntaments de la província.

Projecte d’ampliació
de les dependències de
serveis socials
Al llarg d’aquests anys hem anat ampliant la plantilla dedicada a l’atenció social, més treballadores socials i familiars,
educadores, personal de suport… És per això que s’ha fet
necessari ampliar l’espai d’atenció a les famílies per tal de
donar millor servei, preservant al màxim la intimitat dels
usuaris.
Tenint en compte que ja tenim a punt les noves dependències de la Policia Local i atenent que amb la seva marxa recuperem espai a la planta baixa, hem plantejat un projecte
d’ampliació de l’espai per a l’atenció social. Tanmateix el
projecte permetrà disposar d’un despatx per a la utilització
dels diferents grups municipals presents a l’Ajuntament, una
sala de reunions per al públic en general i un espai per a
l’atenció al ciutadà, tot en la mateixa planta

Inici adjudicació habitatges
protecció oficial
Després de la signatura del conveni amb l’Incasol, on es concreten les condicions de la permuta i la cessió dels terrenys
pels habitatges de protecció oficial de venda i lloguer, s’ha iniciat el període de sol·licitud formal dels habitatges. L’atenció
i recepció de les sol·licituds es farà als baixos de l’ajuntament
on s’informarà àmpliament sobre les condicions de les dues
promocions, d’acord amb les plecs de condicions establertes
per la Direcció General d’ Habitatge.
Les inscripcions començaran al gener del 2010. Les oficines
estaran obertes els matins de 9 a 14 hores i els dijous de 17
a 20 hores.
Habitatges de protecció oficial

Nou espai pel tractament
d’alumnes amb risc social
Sant Joan de Vilatorrada va ser pioner a la nostra comarca en el tractament
amb nens i nenes en situacions de risc social. Fins ara el tractament s’havia fet
al mateix espai d’atenció social, però calia millorar la seva atenció.
Per això s’està habilitant un nou espai al costat del pis d’acollida, que de ben
segur millorarà la seva atenció, així com la intimitat de les famílies.
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Campanya de
recollida d’aliments
La nova situació de crisi econòmica obliga a buscar tots els recursos possibles
per fer-los arribar a les famílies amb necessitat.
Per això, conjuntament amb voluntaris i
voluntàries del poble es farà una campanya de recollida d’aliments coincidint
amb el Nadal per tal de distribuir-los en
aquests dies. No cal dir-vos que agraïm
a tots i a totes la vostra solidaritat.

Atenció a les persones... Salut

Acord de ple, guàrdies nocturnes CAP
En relació al debat obert sobre la proposta de posada en funcionament del servei comarcal d’urgències sanitàries nocturnes
ACUT a la comarca del Bages, volem deixar clar que fins al
mes de novembre encara no s’ha plantejat de manera formal
a l’Ajuntament. Les autoritats sanitàries tenen l’obligació de
realitzar el desplegament de l’ACUT al nostre territori, en compliment dels acords de la mesa sectorial de Sanitat de 16.06.06
pactats entre l’ICS i els agents sindicals.

No s’acceptarà cap mesura que signifiqui la pèrdua de qualitat
en l’atenció sanitària urgent adquirida fins avui.

Al mes de Juliol d’enguany CIU i posteriorment el personal del
CAP van transmetre la seva preocupació per aquest tema a
l’Equip de Govern de l’Ajuntament. Davant d’aquesta situació
es va acordar per unanimitat en el Ple del 30 de Juliol:
• Demanar la convocatòria urgent del Govern Territorial de
Salut Bages-Solsonés.
• Que la implantació de l’ACUT no es posi en marxa fins després d’un període de temps raonable en què tots els municipis afectats i els professionals dels Equips d’Atenció Primària
hagin estat informats del Pla Funcional de desplegament de
l’ACUT.

Visita de la Consellera de Salut al CAP

Inauguració obres ampliació CAP
El divendres dia 6 de novembre es va procedir a la inauguració
de les obres d’ampliació del CAP. A l’acte va assistir la consellera
de Sanitat, Marina Geli, acompanyada de les autoritats locals, el
Director del centre Joaquim Busom, autoritats sanitàries, personal sanitari, Alcaldes i regidors de la comarca, veïns i veïnes.
Realment l’ampliació és força acollidora i funcional, atès que
s’han ampliat els espais de recepció administratiu, de treball sanitari, de pediatria, sales i dependències del personal, així com
el magatzem.

El pressupost de les obres és de 1.200.000 euros i ha estat finançat pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.
En el parlament de la Consellera va avançar que del desplegament de l’ACUT se’n parlaria passat l’hivern, tot intentant un
ampli consens entre les parts. La intervenció de l’alcalde, entre
altres, va referir-se a que l’Ajuntament no acceptaria una solució
que suposi una disminució real de la qualitat del servei.

Disposem d’un CAP modern, ben equipat i amb 27 professionals, metges, infermeres, personal administratiu… dedicats a
l’atenció dels usuaris del CAP.

Inauguració de l’ampliació del CAP

Visita de la consellera de Salut, Marina Geli a
les noves instal∙lacions del CAP
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Atenció a les persones... Infància i joventut

Consell d’Infants
Des del passat 20 de novembre Sant Joan ja té representació infantil a l’Ajuntament. Aquest projecte de participació
infantil, dinamitzat des de la regidoria d’Infància Joventut i
Participació Ciutadana, i adreçat als nois i noies de 5é i 6é
dels CEIP’s, Escola Municipal de Música, Ludoteca i SIAF s’ha
constituït després d’un procés de participació entre aquests
nois i noies que havien de presentar una proposta de millora del nostre municipi. Les tres més votades de cada classe van haver de fer una campanya electoral amb tots els
ets i uts, fonamentada en defensar la seva proposta amb
l’argumentació de tres raons de per què creien que la seva
idea es mereixia ser triada.
Es va realitzar una petita campanya electoral on es van penjar cartells amb els arguments de les propostes, però sense
la fotografia ni nom dels candidats i candidates per tal que
els nois i noies votessin les propostes i no a la persona. Pasada la campanya electoral es van realitzar les votacions amb
la constitució de taules electorals a cada classe, constituïdes per l’alumne més petit i el més gran. La constitució del
Consell d’Infants de la Vila s’emmarca en un programa més

ampli de celebració dels 20 anys de la convenció dels drets
dels infants. Entre altres actes volem destacar una taula rodona programada per al primer trimestre del 2010 on també
volem plantejar els deures i obligacions que tenen com a
infants a través de l’educació, els límits i les responsabilitats.

Treballs de preparació per al Consell d’Infants en una de
les escoles del municipi.

Novetats a les colònies urbanes d’enguany
Del 29 de juny al 31 de juliol les famílies de Sant Joan van
poder de comptar, un any més, amb la possibilitat de conciliar la vida laboral i familiar a través de la organització de les
Colònies Urbanes Municipals. Des de la Regidoria d’infància i
Joventut, conscients de que aquests any era especialment dur
per a moltes famílies, es va subvencionar amb 12 euros cada
inscripció a les colònies urbanes i varem destinar una partida
específica per a serveis socials.
Aquesta convocatòria va presentar un seguit de novetats organitzatives que van ser valorades molt positivament per les
famílies i són fruit de les propostes, que ens van fer arribar a
través de l’enquesta de valoració que la Regidoria d’infància i
Joventut va impulsar l’any passat. La primera novetat va ser la
durada de les mateixes, fins aquest any la convocatòria deixava sense programar la darrera setmana de juliol. El 98% de les
famílies han valorat positivament aquesta ampliació de la mateixa manera també han valorat favorablement, en un 71%, la
possibilitat de fer les inscripcions per setmanes. L’ampliació de
l’horari fins a les 14:00 va ser plantejat per moltes famílies en
l’enquesta passada doncs els horaris laborals dels pares i mares
finalitzava en molts casos a les 13:30h (aquesta modificació
ha estat rebuda amb satisfacció per un 97% de les famílies).
Per últim, cal destacar la satisfacció respecte a les activitats organitzades i l’equip de monitores, amb una valoració del 95%
i del 98% respectivament, aquestes xifres són un indicador de
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que els nens i nenes que participen a les colònies urbanes hi
troben activitats amenes i ben organitzades.
Però no tot són punts positius, i aquests són els que ens han
de fer parar atenció per continuar millorant l’aposta per estar al servei de les famílies de Sant Joan. Malgrat que el preu
total de les colònies ha estat valorat favorablement per un
94% de les famílies, sí que comenten que seria necessari més
descomptes pels germans inscrits (actualment és d’un 10%
a partir del segon germà) i per les famílies que s’inscriuen a
la totalitat del període. Un altre aspecte a millorar des de la
regidoria serà que les inscripcions de setembre es puguin fer a
mitjans de juliol i no al mitjans de juny.

Colònies Urbanes: un moment de l’activitat

Atenció a les persones... Infància i joventut

Festa Major Infantil
Un any més, i ja en van 21, hem gaudit al màxim de la nostra fantàstica Festa Major Infantil. De la mà de l’expertesa del
Sidral, els passats 19, 20 i 21 de juny, la gent de Sant Joan i
d’altres contrades va sortir al carrer per viure amb intensitat el
que ja forma part de la nostra identitat com a poble. Malgrat
que la pluja ens va sorprendre el primer dia i la pluja de confetti
va haver de ser ajornada, la il·lusió de la gent que va resistir arrecerant-se sota balcons i paraigües compartits, va fer remuntar
la festa que va continuar amb el sopar a la fresca i la sessió de
disco que, com diu l’himne de la cançó de la FMI, va ser “sense
acompanyants”.
Un dels actes més emotius va ser, com no, el correfoc infantil
i amb un espectacle final on les colles de draquets, dimonis i
bruixes s’hi van lluir, acompanyats d’uns monitors i monitores
que mesos abans van fer un treball fantàstic d’acompanyament,
coordinació i motivació a aquests nens i nenes. La culminació de
la festa del correfoc, entre foc i danses infantils, va venir de
l’embolcall musical de la Big Band de l’Escola Municipal de Música, els joves del grup de percussió “El rei del so” i els alumnes
de l’Aula de percussió municipal. L’endemà vam poder gaudir
de l’actuació plena de contingut de l’Aula d’Arts al carrer, on

adolescents i joves van representar un fantàstic espectacle sobre
els planetes , en commemoració de l’any de Galileo-Galilei.
Des d’aquí volem encoratjar i agrair totes les persones que han
fet possible que la FMI esdevingui un senyal identitari de prestigi
i de reconeixement com a poble. Ens veiem a la 22ena!!!!

Espectacle sobre els planetes, en commemoració de
l’any de Galileo-Galilei

Inauguració nova Ludoteca Municipal, Sala Petita Cultura i entorn
El passat 23 de maig va culminar un projecte necessari en
l’atenció a la infància i a la ciutadania del nostre municipi:
la nova ludoteca municipal i la sala petita de cultura. L’aposta
política per mantenir i ampliar els serveis i equipaments destinats a les persones, perfila l’acció de govern d’esquerres que
vol preservar l’atenció social i el serveis al ciutadà. La nova ludoteca amb més de 70 m2 i la sala petita annexada destinada
a promoció d’activitats lúdiques culturals tant d’associacions
com d’iniciatives municipals constitueixen una millora significativa del centre cultural de Cal Gallifa. L’entorn d’aquests dos
nous equipaments ha estat pensat per optimitzar la plaça de la
ludoteca com un nou espai, per poder fer servir en activitats a
l’aire lliure amb la disposició d’unes grades per acollir públic i
una plaça àmplia i diàfana, que conjuntament amb la pintada
i remodelació de la façana de la Gallifa, fan d’aquest paratge
un espai acollidor i òptim pels ciutadans/anes de Sant Joan de
Vilatorrada.

Director General d’arquitectura i paisatge, el Sr. Joan Ganyet i
autoritats municipals. L’actuació dels alumnes de l’Aula de Percussió Municipal va posar punt i final a una inauguració anhelada, i que marca una nova etapa de qualitat en l’atenció a infants
i famílies en l’educació en el temps lliure.

El pressupost de l’actuació és 799.226,22 Euros, dels quals un
38% està finançat per l’Incasol. La reeixida inauguració celebrada el 23 de maig va poder comptar amb la presència del
Inauguració de la Ludoteca Municipal i de la Sala Petita
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Atenció a les persones... Gent gran

Ampliació del servei
de menjador i del
Centre de Dia
La bona acollida del nou complex residencial L’Atzavara,
ha fet que s’incrementin les demandes de menjador i
de Centre de Dia. Per això el menjador s’ha ampliat de
25 a 35 places externes i el centre de dia de 15 a 25
places, a temps complet i parcial.
Residència Atzavara i Centre de Dia

Festa de la gent gran
El diumenge 25 d’octubre es fa fer l’homenatge a la gent
gran. L’acte va començar al matí amb la celebració de la missa
a la parròquia del poble i amb l’acompanyament de la coral
Casa Nostra.
A la tarda es va fer la festa d’ homenatge a cal Gallifa i van
assistir un total de 25 avis i àvies, nascuts a l’any 1925, acompanyats de les seves famílies i amics que varen omplir la sala.

L’acte va estar presidit per l’Alcalde accidental, Víctor Marcos,
en substitució de l’Alcalde, Ezequiel Martínez absent per malaltia, la regidora de la Gent Gran, Paquita Garcia, i el President del casal Les Oliveres, Ramon Torrebadella. Després dels
parlaments 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 oferir un variat
repertori i magnífic espectacle de cant i color.

Magnífic espectacle de cant i color del grup artístic “Les Oliveres”.

Millores en l’antiga
residència
Durant els primers mesos de l’any es va
procedir a millorar també els espais de
l’antiga residència, pintura, canvi de llits,
mobiliari… Amb aquestes millores s’ha
volgut homogeneïtzar a mesura del que
ha estat possible, la imatge i prestacions
dels espais vells amb els nous
Avis i àvies, nascuts a l’any 1925
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Homenatge a la gent gran per les autoritats

Atenció a les persones... Esports

Colònies esportives
Una cinquantena de joves entre 12 i 16 anys han participat aquest estiu en les colònies esportives que organitzem des d’aquesta Regidoria juntament amb l’Associació
Esportiva IES Quercus.
L´Associació Esportiva de l‘Institut Quercus ha dissenyat
un programa d’activitats relacionades amb l´esport , molt
adequat per aquestes edats. Aquests nois i noies han pogut gaudir de les instal·lacions municipals: piscines, pistes
de tennis, pavelló de basket, camp de futbol, etc... També han fet sortides fora del nostre poble: excursió al Parc
Aquàtic de Lloret de Mar, casa de colònies Castell Adral,
Parc Aventura de Saldes, sempre molt ben acompanyats
dels seus monitors. Dedicar-los temps és treballar per
proporcionar-los un futur millor.

Piscina d’estiu

Colònies esportives 2009

Altres activitats

Un any més les nostres piscines han experimentat un augment en el nombre d’usuaris , en som conscients, i per això
des d´aquesta regidoria hem procurat anar millorant les
instal·lacions.

Mencionar que des del Club de futbol Joanenc es va organitzar durant el mes de Juliol un Campus de porters, on es van
apuntar nens de tota la comarca i va ser tot un èxit. El foment
de l‘activitat esportiva és un dels valors més preuats.

Aquest any hem començat a fer uns vestuaris nous , dels que
en podrem gaudir la pròxima temporada.

El Club de bàsquet Vilatorrada ha organitzat un estiu més, les
colònies esportives de basquet, amb una gran participació.
Es valora com a molt positiva la labor formativa que s’hi ha
desenvolupat.

Dir també que els cursets de natació han tingut una gran
afluència de nens i nenes, que n´han après molt, i que estem
molt contents de poder contribuir així en el seu aprenentatge.
L’estiu també s’aprofita tot gaudint-ne.

Continuem treballant
per la piscina coberta
Tal com dèiem en el Pregoner anterior, amb la construcció
d’un nou vestuari hem iniciat el replanteig del projecte per
a la construcció de les instal·lacions per a una nova piscina
coberta. El pressupost és de 433.191 euros i ha estat finançat
íntegrament pel Fons Estatal d’Inversions Locals. Per a l’any
2010 tenim prevista una 2a fase amb la construcció d’un nou
vas i instal.lacions que es preveu finançar amb la nova dotació
del FEIL per un import de 500.000 euros.
Posteriorment i en una 3a fase es farà la coberta de l’esmentat
vas amb la climatització de l’aigua. Aquesta obra es finançarà
amb una subvenció del Pla d’Obres i Serveis de la Generalitat
prevista pel 2011.

Entrega de medalles del curset de natació per a gent gran

Els projectes executius es faran d’acord amb les directrius
de l’avantprojecte general que integra les diferents fases de
construcció de les esmentades instal·lacions.
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Atenció a les persones... Seguretat Ciutadana

Noves dependències de la Policia Local
El creixement de la plantilla ha plantejat la necessitat de disposar
d’un nou local, per donar un servei al ciutadà més còmode i accessible i a la vegada més funcional per al personal que hi treballarà. El local és de 350m2 al carrer Sant Mateu, de lloguer amb
opció de compra. Disposa de una sala de coordinació operativa,
recepció, oficina d’atenció al ciutadà, diferents despatxos, vestidors i dutxes, serveis, magatzem, menjador i garatge.
Recentment han finalitzat les obres d’adequació dotades amb
un pressupost de 235.549 euros, l’obra està subvencionada
amb 161.000 euros per la Diputació de Barcelona. Actualment
s’està procedint a la col·locació del mobiliari i de l’equipament
informàtic, com també esta prevista la connexió amb l’edifici de
l’Ajuntament mitjançant fibra òptica.
Ens hem de felicitar per aquest nou espai modern i ben equipat,
esperant que a mitjans de desembre puguem inaugurar-lo, fentlo coincidir amb la festivitat de la patronímica de la Policia Local.
Actualment la plantilla de la policia local està formada per un
sergent, dos caporals, onze agents i una auxiliar administrativa.

La seguretat,
un repte gens fàcil
La tasca de la Policia Local de Sant Joan
es fonamenta en els pilars bàsics de
proximitat, honradesa i servei a la ciutat.
En aquest context, creiem oportú aportar
les dades més significatives del primer semestre de l’any 2009.
Les dades d’aquest any, pel que fa a
denúncies de trànsit, en comparació al
primer semestre de l’any anterior, han
baixat molt considerablement de 806 a
532, degut una tasca més d’apropament
al ciutadà, més preventiva i no tan sancionadora.
La voluntat és la de mantenir i millorar la
qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes.
El concepte de seguretat és ampli, i es
treballa en tot els sentits, entrades i sortides d’escoles, mercat, carrers comercials,
perifèria, sinistres, delinqüència, ....
Cal fer un esforç entre tots, ciutadania i
cos policial, per fer un poble més segur,
cívic, digne i millor.
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Noves dependències de la Policia Local

Millora de l’ accessibilitat a diferents
indrets
La Brigada Municipal de Sant Joan continua amb la tasca de millora i manteniment de la via pública i amb la de la
supressió de barreres arquitectòniques
en diversos carrers i cruïlles del poble;
en aquest cas concret s’han dotat passos
adaptats a l’Avinguda Montserrat (davant forn Pedraforca) i a l’Avinguda Torrent Canigó.
També s’ha ampliat les voreres dels carrers Lleida, Barcelona i Carme.
Queda molta feina per fer, però el compromís és el de seguir adequant i modificant els carrers i espais del poble per ferlos molt més accessibles.

Memòria
Gener–Octubre
2009
• Atenció al ciutadà: 548
• Denúncies per tinença, consum
de drogues: 12
• Menors: 3
• Denúncies de trànsit: 532
• Accidents de trànsit: 53
• Medi Ambient
S’han realitzat campanyes de sonometria per disminuir el soroll en vehicles i
establiments.
Abocadors de runam: 4
Animals de companyia:21
• Vehicles abandonats
Expedients iniciats: 69
Vehicles retirats: 27

Atenció a les persones... Hisenda i Administració

Ordenances fiscals 2010
Al Ple Ordinari del mes d’octubre es van
aprovar les Ordenances Fiscals per a
l’any 2010.
Es tracta d’unes ordenances basades en
criteris de moderació i de sensibilitat cap
a les economies febles, alhora que han
de permetre fer front als compromisos
que l’Ajuntament ha d’assumir al municipi.

Compra terrenys
cementiri nou
El passat 24 de Setembre es va aprovar al
Ple la compra d’una porció de terreny de
la finca de Sant Marta de 21.876,79 m2
per un preu d’expropiació de 56.879,65
Euros.
Tanmateix en el Ple del mes d’octubre es
va aprovar el conveni amb l’Incasol que
preveu la cessió d’una porció de terreny
de 6.049,73 m2 com a part de la compensació de la permuta de terreny on
s’ha construït les vivendes de protecció
oficial de venda.
D’aquesta manera l’Ajuntament completa el procés de disposar del terreny
que contempla el POUM per a la ubicació del nou cementiri.

Terreny on s’ubicarà el nou cementiri

I és per això que l’equip de govern
proposa una pujada global moderada
centrada en el manteniment del tipus
de gravamen de l’IBI en el 0,47%, i un
increment del 2,5% en els serveis de recollida d’escombraries i d’aigua potable,
a més de l’augment que suposi el servei
assistencial residencial que fixa el conveni amb la Generalitat. Les altres taxes i
impostos queden pràcticament al mateix
nivell que en l’exercici passat.

Conjuntament es va aprovar una iniciativa presentada per l’equip de govern en
el sentit de crear una ordenança per ajudar les famílies amb greus dificultats per
pagar els impostos. Aquesta ordenança,
que tindria caràcter d’ajut social, resoldria els casos d’acord amb els informes
d’assitència social i complementaria altres tipus d’ajuts que també es gestionen des de Serveis Socials.

El calendari fiscal
L’any passat, i a petició del grup municipal CIU, es va aprovar el fraccionament
de l’IBI. Així doncs el rebut conegut també com a “contribució” es dividia en
dues parts que es van cobrar el juny i el novembre respectivament.
Ens consten força queixes en el sentit que en el mes de novembre ja es paguen altres taxes com pot ser la recollida de deixalles i que afegir-li la meitat
del rebut de l’IBI no suposa cap mena de facilitat de pagament.
Entenem que cal mantenir el fraccionament com a recurs per facilitar el pagament d’aquest impost, i la nova proposta per a aquest 2.010 serà la de dos
pagaments els mesos de juny i agost, que no interfereixen en cap altre arbitri
municipal.
Dates cobrament d’impostos
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

de 01/02 a 01/04

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

de 01/04 a 03/06

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS NO DOMICILIATS

de 01/04 a 03/06

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS DOMICILIATS1A.FRACCIÓ

01/06/2010

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS DOMICILIATS2A.FRACCIÓ

02/08/2010

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

de 03/09 a 04/11

TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

de 03/09 a 04/11

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES- GUALS

de 03/09 a 04/11

TAXA PRESTACIÓ DE SERVEIS CEMENTIRI MUNICIPAL

de 03/09 a 04/11

D’altra banda, durant el mes de gener de 2010 l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona repartirà la Guia del Contribuent.
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Atenció a les persones... Promoció econòmica,
ocupació i activitat econòmica

Seminaris per a emprenedors
Des del 15 i fins el 24 de setembre, el Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació va
organitzar un cicle de seminaris dirigits a persones emprenedores, l’objectiu
dels quals era donar a conèixer les bases financeres i les bases del pla de
màrqueting de forma senzilla per a persones que volen començar un negoci o l’han iniciat recentment, de manera molt pràctica, donant les eines i
guions necessaris per portar-ho a terme. “Finances per a emprenedors” i “El
pla de màrqueting” van ser els temes escollits.
Amb un nivell de participació satisfactori, els beneficiaris van obtenir una
primera formació bàsica per a la iniciació i desenvolupament d’un negoci.
Els seminaris es van celebrar amb el suport de INICIA (Generalitat de Catalunya) i el Fons Social Europeu.

Programa apropament
dels serveis locals
d’ocupació al teixit
empresarial local
En aquest aspecte cal destacar els cursets que s’han ofert: “Anglès introductori als mercats exteriors” i “L’èxit en el
procés de venda” de 16h cadascun i un
altre de 20h de durada “El full de càlcul
com a eina de gestió avançada”.

Programa de suport
a l’ocupació
En aquest programa s’han dut a terme
diferents activitats relacionades amb
l’ocupació, tals com tallers diversos per
a la formació en tècniques de recerca
de feina per al públic en general i per
a joves en particular, i també dedicats
a les persones amb pocs coneixements
informàtics.
Igualment han estat en funcionament
un club de la feina, un espai per a
l’assessorament de formació ocupacional on line, així com tallers d’introducció
a la informàtica i a internet.

Seminari per a emprenedors
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Programa apropament dels serveis locals
d’ocupació al teixit empresarial local. En
aquest aspecte cal destacar els cursets
que s’han ofert: “Anglès introductori als
mercats exteriors” i “L’èxit en el procés
de venda” de 16h cadascun i un altre de
20h de durada “El full de càlcul com a
eina de gestió avançada”.

Atenció a les persones... Promoció econòmica,
ocupació i activitat econòmica

Programa prevenció atur juvenil
Es basa en la participació en un cicle de tallers en els quals, prèvia entrevista personal, s’assessora en les eines bàsiques en la
recerca de feina, així també com oferir la participació en un tast d’oficis. En els tallers es treballen aspectes tals com l’elaboració
d’un currículum, com inscriure’s en els principals portals d’Internet de recerca de feina, generació d’idees i creació d’empreses,
habilitats personals en el mercat laboral, entre d’altres. Tot això, complementat amb visites a diferents empreses del municipi
per veure la metodologia de treball, i la posterior realització de pràctiques en algunes d’elles, van proporcionar als beneficiaris
dels esmentats tallers la possibilitat d’iniciar-se en el món laboral.

Visita a l’escola taller de construcció

Visita a un restaurant

Escola taller “Adequació dels coberts al Mas Llobet”
L’Escola Taller de construcció “Adequació dels coberts del Mas
Llobet” és un programa de formació i ocupació que es desenvolupa des del Centre

La reconstrucció total, ja pràcticament finalitzada, s’ha basat
en la fonamentació i en la col·locació pedra a pedra dels antics
coberts per tal d’aconseguir finalment un línea i una estètica
similar a de l’antic Mas.

D’iniciatives per a l’ocupació 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.
Amb una durada de dos anys, (16/06/08 – 15/06/10) és un
programa orientat a la inserció laboral de joves de entre 16 i
24 anys en situació d’atur.
El primer semestre, (16/06/08 al 15/12/08), va ésser bàsicament formatiu en el qual els/les alumnes van fer únicament
pràctiques per tal d’aprendre l’ofici i poder iniciar el projecte.
Després de l’enderroc de l’antic cobert del Mas Llobet, a finals
de gener, l’alumnat va començar el projecte objecte d’aquesta
Escola Taller, el qual inicialment era de rehabilitació i que posteriorment es va modificar per a la reconstrucció de l’edifici,
ja que per l’estat que presentava, va ser necessari enderrocar
l’estructura per mitjà d’una empresa externa.
Adequació dels coberts del Mas Llobet
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Atenció a les persones... Turisme

Posada en Marxa del Projecte ECORAIL
El passat mes d’octubre es va inaugurar oficialment el nou tren turístic “El Trempat” i
el ciclo-rail (dues bicicletes assemblades adaptades per circular per la via de tren).
El recorregut va des de Callús fins al Mas de sant Iscle, molt a prop del llac de l’Agulla.
En total 7,211 Km. d’anada i tornada. El paisatge és força inèdit, ja que es circula per
la via del tren de la sal. L’itinerari passa per Sant Martí de Torroella, Joncadella, Lledoners, Mas Les Torres, els Casals i Pineda de Bages.
De moment només circularà els dissabtes en viatges de matí i tarda. Per concertar
visites accediu a la WEB del Consorci Turístic del Cardener, http://www.elcardener.
com. Aquest projecte ha estat impulsat pel Consorci amb el suport de la Diputació
de Barcelona.
Projecte ECORAIL

Atenció a les persones... Immigració

Grup d’intercanvi
entre dones migrades i catalanes
Un any més, l’Escola d’Adults de Sant
Joan de Vilatorrada, amb la col·laboració
de la Regidoria d’Immigració, ha engegat
les trobades del grup d’intercanvi entre
dones migrades i catalanes. Es tracta
d’un grup d’una vintena de dones, ja
sigui nascudes a Catalunya, Espanya, el
Marroc, Romania, etc., que es troben
quinzenalment a l’Escola d’Adults per
parlar de temes diversos, fer tallers, activitats i també visites a equipaments i
llocs d’interès del municipi.
Les trobades, que tenen lloc els dijous a
la tarda cada quinze dies, són una activitat gratuïta i oberta a totes les dones
del municipi que té per objectiu conèixer
altres veïnes, i compartir experiències,
intercanviar opinions i coneixements
sobre la cultura i tradicions de les participants; i és que conèixer és bàsic per
poder entendre que sovint tenim més
coses en comú de les que pensem.
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Es posa en marxa el programa
XERROLA a Sant Joan
XERROLA és el fet d’enraonar per passar el temps, però
XERROLA és també una iniciativa de l’Escola d’Adults i
la Regidoria d’Immigració que pretén posar en contacte
persones que tenen un coneixement bàsic de català i/o
castellà, i volen practicar la conversa (APRENENTS/ES) i
persones que parlen habitualment el català i/o castellà
i volen col·laborar en l’aprenentatge d’una d’aquestes
llengües per part d’un aprenent/a (COL·LABORADORS/
ES).
El programa proposa fer 10 hores de conversa repartides en una hora per setmana
o cada quinze dies aproximadament. Durant aquestes sessions la persona aprenenta
i la col·laboradora es trobaran per parlar de qualsevol tema durant una hora, en
un ambient distès i informal, a l’hora i lloc que la parella acordi. Aquestes trobades es combinaran amb una sessió conjunta amb totes les persones participants al
XERROLA, per tal de fer un seguiment del programa, resoldre dubtes, assessorar a
aprenents/es i col·laboradors/es, etc.
El programa XERROLA es posarà en marxa aquest mes de desembre i finalitzarà el
maig de l’any que ve.

Perquè la llengua és també un instrument d’inclusió,
Sant Joan fa xerroles!

Atenció a les persones... Participació Ciutadana

Consell de la Vila. A Sant Joan, Tu prens la paraula!
El proper 21 de desembre quedarà oficialment constituït un nou
òrgan de participació, el Consell de la Vila. Un nou espai per a la
participació i la consulta ciutadana on es debatran temes importants per al futur a mig i llarg termini del municipi, com les grans
inversions pressupostàries, nous projectes urbanístics, planificació
de nous serveis públics, debat i seguiment dels Plans d’Actuació
Muinicipal (PAM)...
El Consell de la Vila, vol ser doncs un espai per al debat de projectes de gran importància amb representants de tots i cadascun
dels àmbits amb incidència en la vida quaotidiana del municipi.
Així, hi haurà representants d’àmbits tant diversos com el social,
el cultural, l’esportiu, el mediambiental, l’associatiu, el sindical,
l’empresarial, el sanitari, l’assistencial... tots ells amb gran rellevància al nostre poble. A més, la regidoria de Participació Ciutadana
també ha cregut oportú i convenient que si bé, la principal via per
a la participació individual són els processos puntuals, en el Consell de la Vila també s’hi havia de donar cabuda. Així, s’han reservat dues places a persones a títol individual que volguessin entrar

a formar-ne part. Al llarg de més de tres setmanes les persones
interessades s’han pogut apuntar i d’entre el conjunt de butlletes
rebudes, prop d’una quarentena, se n’escolliran dues per sorteig
en el sí de la Comissió Permanent del Consell.
Aquest nou òrgan de participació del que ens dotem, ens ha de
permetre facilitar el diàleg i l’enteniment entre els diferents agents
de la vila per obtenir una visió global sobre el conjunt del municipi,
i aconseguir un Sant Joan on tots i totes visquem millor.
Pots consultar el Reglament del Consell de la Vila, el llistat de
membres... a www.santjoanvilatorrada.cat !

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

Consolidem un projecte social i educatiu a Masaya
La Regidoria de Solidaritat, Cooperació i Foment de la Pau de
l’Ajuntament de Sant Joan continua apostant per la consolidació dels projectes de cooperació en països en vies de desenvolupament als que ja fa anys que dóna suport. Així, un
any més, des de l’Ajuntament s’ha donat suport a Sant Joan
Solidari, l’ONGD del municipi, per al finançament del projecte
preescolar-menjador comunitari Oscar Arnulfo Romero.
El projecte, que es desenvolupa al barri de Monimbó, un
dels més pobres de Masaya, (ciutat de Nicaragua de prop de
120.000 habitants) està plantejat amb un doble objectiu: per
una banda pretén cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació
dels nens i nenes d’entre tres i sis anys, afectats en gran part
per greus problemes de desnutrició; i per altra banda, pretén cobrir part de les necessitats educatives fruit d’una manca
d’oportunitats socials i econòmiques per a poder ingressar al
sistema educatiu formal. I és que perquè l’accés a l’educació
primària sigui possible és imprescindible que els nens i nenes
hagin cursat prèviament el preescolar en un centre reconegut
pel MED (Ministerio de Educación), però la manca de places
en aquest tipus de centres educatius i l’alt cost econòmic que
els cursos representen per a la majoria de la població suposen

una opció difícil d’assumir per a moltes famílies i això fa que
gran part dels infants de Masaya quedin exclosos del sistema
educatiu des de les etapes més inicials.
Des de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, a través de
Sant Joan Solidari, es finança el projecte fent possible que
cada any un important nombre d’infants del barri de Monimbó pugui accedir a l’educació preescolar i, a la vegada, rebi
una alimentació bàsica i control per a evitar problemes de desnutrició.
A més, recentment la Regidoria de Solidaritat, Cooperació
i Foment de la Pau de l’Ajuntament s’ha posat en contacte
amb la delegació territorial del Ministeri d’Educació de Nicaragua via correu postal i a través d’una delegació de Sant Joan
Solidari que ha visitat Masaya. Des de l’Ajuntament, se’ls ha
fet arribar el compromís de continuar finançant el projecte
mentre sigui possible. Així mateix, també se’ls ha expressat
la necessitat que, per tal d’assegurar una societat plenament
cohesionada, sigui el propi govern de Nicaragua qui estengui
el seu compromís de garantir una educació pública.
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Telèfons i adreces d’interès
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 71 73
93 876 41 29
93 876 43 04
93 876 50 89

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 77 32

ZONA ESPORTIVA		
Pavelló Poliesportiu		
Piscina Municipal		
Camp de futbol		

Ctra. de Calaf, s/n
93 876 40 67
93 876 42 10
93 876 78 77

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

676 314 277
606 274 274

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
93 876 71 17

93 876 78 12

CENTRES D’ENSENYAMENT PÚBLICS
CEIP Ametllers		
93 876 51 67
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

Taxi - Ramon Suárez Farrés
Ràdio Taxi			

SERVEIS SANITARIS I ASSISTENCIALS
CAP Sant Joan		
93 872 67 50
Av. Torrent del Canigó, 2
902 111 444
Casal de la Gent Gran
93 875 17 21
Passeig Gallifa, 8		

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
Centre Penitenciari Lledoners 93 693 07 05
Camp del Lledoner - Crta C-55, Km 36,5
Mossos del Centre 		
93 693 07 05
Penitenciari Lledoners
Organisme Autònom de
93 877 05 64
Gestió Tributària
C/ Major, 36. Manresa
Tria (recollida de roba usada) 93 876 71 69
Aigües de Manresa		
93 872 55 22
Notaria			
93 876 80 50

LA VIDA D’UN POBLE

25 Anys de Ràdio Sant Joan
El 23 d’octubre i en el marc de la Fira Festa de Tardor, vam celebrar a
Cal Gallifa els 25 danys d’emissió continuada de Ràdio Sant Joan, primer des de l’altell del pis llogat al carrer del Pont i després en els locals
cedits i habilitats per l’Ajuntament al Mas Sant Joan.
Segurament a molts veïns de Sant Joan els sorprendrà l’existència
d’una ràdio local enmig de la múltiple oferta de ràdios i televisions
existent. I és que en 25 anys han passat moltes coses i sobretot en el
camp de la comunicació.
Lluny queden aquells anys en què l’escassa oferta de mitjans de comunicació, feia necessària l’existència d’un de local i proper que, dirigit i
tripulat per afeccionats i voluntaris, ens fes arribar la seva música, les
seves opinions, els informatius, els programes especials...
En aquest marc totalment amateur, s’han format joves que després
han continuat dintre del món del periodisme i les comunicacions.
Anys de molta il·lusió, treball i afició recolzats jurídicament i econòmicament pel Patronat de la Ràdio que, sempre i amb el màxim respecte,
ha recolzat els seus Directors, defensant el respecte a la pluralitat i a
la llibertat.
Ara i amb 25 anys ja complerts, cal felicitar tothom qui hagi col·laborat
durant aquests anys amb la ràdio.
Ara també, s’obre un període de reflexió per tal d’avaluar el moment
actual, davant la voràgine de mitjans i el canvi tecnològic que vivim.
Entre tots i totes, de ben segur trobarem el camí adequat perquè els
mitjans de comunicació local trobin el seu espai i el seu públic.

Pastís de celebració dels 25 anys de ràdio Sant Joan

50 anys Escacs Sant Joan
El passat dia 29 de novembre vàrem celebrar a Cal Gallifa el 50è
aniversari del Club d’Escacs Sant Joan. Va ser un acte molt emotiu
atès que hi eren presents antics jugadors i responsables directius de
l’entitat. En el parlament de l’actual president Joan Güell ens va
fer una breu sinopsi de la història del club, que va començar a l’any
1958.
Des de l’Ajuntament els volem agrair la tasca feta durant aquests
anys a l’entitat per tal de tirar endavant el club d’escacs. Tots sabem
les dificultats dels esports minoritaris de fer-se un espai en el món
esportiu. Felicitats!

Ràdio Sant Joan fa 25 anys endarrere
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Opinió
Estabilitat, programa, i molta il·lusió / Grup Municipal Socialista
Només cal observar el nostre entorn més proper, per valorar la
importància de l’estabilitat en els governs municipals. Aquest bé
tant preuat, sovint s’oblida i només el tornem a recordar quan
pels mitjans de comunicació llegim informacions sobre problemàtiques i desgavells dels governs locals: Sallent, Moià, Sant Salvador de Guardiola,...

CiU ignora sistemàticament que els ingressos de la presó s’han
destinat a finançar majoritàriament inversions, només cal veure el
que s’està fent per adonar-se’n inmediatament.
Dit això, no podem oblidar la realitat d’una crua crisi econòmica
que ens envolta i ens preocupa, i que no ens ha de fer perdre els
referents socials del que som com a grup polític.

Des de l’any 1991, en la que el nostre grup municipal va recuperar l’Alcaldia, tant si hem tingut majoria absoluta com si no,
hem estat partidaris d’arribar a acords estables de govern amb
altres forces polítiques. Ara per ara, analitzant en profunditat els
resultats i objectius aconseguits pel nostre poble, estem satisfets
d’haver escollit aquesta estratègia política.

CIU només està preocupada en com es pot devaluar la imatge del
govern municipal, intentant buscar assumptes polèmics com les
urgències sanitàries nocturnes - quan encara no hi ha una proposta formal sobre la taula -, o criticar l’increment de l’IBI quan són
conscients que és dels mes baixos de Catalunya i de la comarca.
Busquen temes que li puguin anar bé aquí, a Sant Joan, encara
que als pobles on governen facin el contrari. Com deia aquell
famós entrenador del Barça, “todo negativo, nada positivo”. Això
sí, són incapaços d’aportar propostes enriquidores que avalin un
programa i una manera determinada de governar.

El Pla d’Actuació Municipal aprovat en aquesta legislatura és una
mostra palpable, real, objectiva d’un treball seriós amb uns objectius clars i una clara resposta als compromisos electorals de les
dues forces polítiques que els vam signar.
En aquests dos últims Pregoners trobareu un escenari gairebé irrepetible d’actuacions i compromisos, alguns d’elles impensables de
realitzar fa uns anys.

Estem en l’últim tram de legislatura, cal no distreure’s i seguir al
peu de la lletra el programa pactat, buscant recursos i consensos,
amb il·lusió i treball i en una conjuntura gens fàcil i en el que el
treball dels regidors i regidores ha de ser generós i positiu.

Qüestió de voluntat / Grup Municipal de ERC
En el ple del mes d’octubre, l’equip de govern va portar a votació
les ordenances fiscals per al 2010. El grup municipal d’ERC hi va
votar en contra. Entenem que aquestes no s’adeqüen a la situació
socioeconòmica actual i que queden molt lluny de la voluntat de
donar-hi resposta. Tot i l’encert de crear una ordenança d’ajuts
per a famílies necessitades, creiem que aquesta arriba una mica
tard. Pensem que l’equip de govern ja fa mesos, per no dir anys,
que s’hauria d’haver posat a treballar per reduir les taxes amb
l’objectiu de ser més competitius.
Sabem que no és fàcil, però tenim la sensació que tants anys amb
els mateixos partits governant han generat una dinàmica de “qui
dia passa, any empeny”, i això ha fet que es relaxessin i no preveiessin una situació complicada com la que tenim. Nosaltres, des
d’ERC, no hi veiem l’excel·lència que voldríem i ens agradaria per
al nostre poble, i ni tan sols hi veiem les ganes de voler canviar la
feixuga maquinària del nostre ajuntament. Hi veiem una manca
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d’idees per canviar la dinàmica de treball del consistori i per optimitzar els recursos econòmics del municipi i un estancament des
de fa massa anys en la manera de gestionar i de fer política.
Per altra banda, i com és sabut, en les darreres setmanes molts
ajuntaments han aprovat mocions de suport a les consultes populars municipals per la independència de Catalunya. El grup
municipal d’ERC ha dut la iniciativa en aquest ajuntament i en
el seu moment va convocar la resta de partits representats a
l’ajuntament per tal d’arribar a un consens i presentar la moció
conjuntament, amb la voluntat, és clar, d’aprovar-la. En aquesta
ocasió ens hem de felicitar, ja que l’acord ha estat possible i la
moció serà aprovada en el ple de novembre, amb els vots favorables d’ERC, CIU i ICV (en el moment de fer l’escrit desconeixíem
quina seria la intenció de vot del PSC). Així doncs, us animem a
participar activament en el procés, perquè Sant Joan de Vilatorrada també té dret a decidir!

Opinió
Uns serveis públics més potents per fer front a la crisi /Grup Municipal d’ICV
Sant Joan de Vilatorrada, igual que la resta de municipis de Catalunya i Espanya no s’escapa de les conseqüències de la crisi econòmica. Com a tot arreu, i de manera totalment injusta, a Sant
Joan la crisi també l’estan pagant les persones treballadores i les
seves famílies. Actualment en el nostre municipi són un miler els
veïns i veïnes els que es troben en situació d’atur després que
les empreses on havien treballat durant anys reduïssin les seves
plantilles o tanquessin. També aquelles persones autònomes, petits empresaris o el comerç local estant patint de forma acusada
aquesta situació, agreujada per la manca de sentit de servei públic
de la banca que després de jugar a especular ha tancat l’aixeta del
crèdit a tothom.
A aquella gent amb responsabilitats polítiques se’ns demana de
manera totalment lògica que actuem davant la situació. Des d’ICV
tenim clar que no volem ni podem mirar cap a una altra banda
i que hem d’actuar amb responsabilitat i rigor. Per això volem
fugir de la demagògia, del discurs fàcil que altres grups polítics fa
temps que utilitzen. Com si no fos el seu model econòmic, el de
la dreta liberal, el que ens ha portat a aquesta situació.
Una vegada més queda demostrat que és mentida que les esquerres i les dretes no existeixin. Existeixen a nivell nacional, i també a

nivell local, i en les propostes de sortida de la crisi queda palès. Fa
unes setmanes CiU i ERC ens demanaven que des del govern local
aprofitéssim les ordenances fiscals del 2010 per reduir impostos
sabent del cert el què comporta: uns serveis públics més dèbils i
menys preparats per fer front a les necessitats socials actuals.
Des d’ICV entenem que l’única sortida real a la crisi és estar al
costat dels treballadors i treballadores i no en contra. Lluitar contra les situacions d’exclusió social i no afavorint-la, reduint la capacitat d’actuar per la cohesió social des de l’Ajuntament. Com
seria possible, amb menys recursos, protegir les famílies que més
pateixen la crisi amb ajuts per pagar serveis bàsics com ara les
necessitats alimentàries?
Com seria possible, amb menys recursos, enfortir els serveis de
promoció econòmica donant suport a aquelles persones en situació d’atur en la recerca d’una nova ocupació? No volem pensar
que CiU i ERC creuen realment que el què proposen és possible.
Per tant deuen fer demagògia... o directament les seves preocupacions no passen per estar al costat dels treballadors i treballadores si no en contra. Per això uns no tenen cap mena de problema
en proposar que sigui més fàcil i barat acomiadar un treballador i
els altres fan seguidisme en la reducció d’impostos als més rics.

Augment d’impostos, disminució de serveis / Grup Municipal de CIU
El País està parat, des de fa temps, en tot el sentit de la paraula.
Sant Joan no és l’excepció, continuem tenint moltes mancances i
patint molts dels mateixos problemes dels darrers anys i, amb la
mentalitat dels nostres governants, molt possiblement ni avui ni
demà això canviarà.
És veritat que el finançament local, provinent de l’Estat, és del tot
insuficient ja que cada cop hem d’assumir més competències i les
necessitats del municipi s’incrementen, però això no ha de significar que se’ns ofereixin uns serveis deficitaris o que ens haguem
de rascar la butxaca, encara més, per poder-los obtenir. Per tant
no compartim l’augment de les ordenances fiscals pel proper any,
aprovades únicament amb els vots a favor de l’equip de govern
(PSC+ICV), i encara menys quan l’aigua, les deixalles i l’IBI han
sofert importants increments, tres tributs que ens afecten a tots.
Parlant de l’IBI o contribució encara rai que intel·ligentment ha
estat fraccionat en dos pagaments, mesura que va ser impulsada
pel nostre grup municipal, però el que no ha estat tant encertat
ha estat el cobrar el segon rebut al mateix temps que el dels guals
i les escombraries.
La situació de crisi actual està comportant un gran increment de la
despesa social, això significa que cada cop hi haurà més famílies
del municipi que necessitaran de l’ajuda directa del fons social del

nostre ajuntament, un fons social que únicament es podrà nodrir
tibant de pressupostos, ja que durant els anys de bonança no han
estat capaços de crear racó per quan vinguessin mal dades. En
aquest mateix calaix també hi hagueren pogut guardar alguna
de les grans “contraprestacions” provinents de la instal·lació de la
presó i, tot sigui dit, de l’estalvi mensual que hagués representat
un govern socialista en minoria amb acords puntuals pels grans
temes municipals.
Cal recordar que el grups municipals del PSC i d’ICV no van volen recolzar la nostra proposta d’aturar la implantació d’un nou
model de guàrdies mèdiques centralitzades a Manresa, el que representaria que a Sant Joan i la seva àrea d’influència (ABS de
Sant Joan de Vilatorrada) no disposaríem d’equip mèdic, ubicat al
CAP, per fer front a qualsevol tipus d’emergència entre les vuit del
vespre i les vuit del matí i els caps de setmana.
L’Ajuntament no ens ha ajudat, però el que si que ho ha fet han
estat els més de tres mil Santjoanencs i Santjoanenques que, amb
les seves signatures de recolzament, estan fent replantejar el model al Departament de Salut. Moltes gràcies a tots ja que, a part
de que amb la salut no si juga, no podem permetre el perdre
ni qualitat ni quantitat de servei. No són moments per restar, és
l’hora de sumar!
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Foto històrica
Riu Cardener al 2005

Foto Actual

Riu Cardener després de la canalització.

