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Editorial
Cal tirar endavant
Queden 9 mesos pel final de la present legislatura, una legislatura complexa, inicialment previsible per una crisi econòmica que
començava a aparèixer en l’horitzó i amb un final imprevisible
per la duresa i la durada de la mateixa.
Segurament, també ens en sortirem d’aquesta, amb més sacrificis i amb l’única manera que ho han fet sempre treballadors
i empresaris, treballant més, produint millor i sent competitius.
Ara caldrà afegir més coses, incentivant l’ intel·ligència i sent més
eficaços en la gestió dels recursos tant públics com privats.
Pel que fa a l’Ajuntament, la bona situació econòmica de la que
varem sortir a l’anterior legislatura ha fet que les finances del
nostre Ajuntament hagin resistit fins al 2009. A partir d’aquest
any la forta caiguda d’ingressos, ha canviat radicalment la situació i per tant durant el 2010 ha calgut anar adaptant l’estructura
de personal i la despesa corrent a la nova situació. En els propers
exercicis caldrà continuar equilibrant la situació pressupostària.
A nivell d’inversions hem pogut realitzar majoritàriament tots
aquells compromisos que ens varen comprometre amb un nivell
d’endeutament mig (aproximadament 70 sobre 120)
La decisió de reprogramar i retardar inversions com la piscina
coberta, intuint la crisi econòmica ha estat positiva, ja que ha
mantingut l’endeutament sota control.
La duresa de la crisi ha fet que haguéssim d’incrementar progressivament i substancialment els recursos d’atenció directa a
les persones, bàsicament ajudes per aliments, per tal de pal·liar
els efectes negatius de la crisi a moltes famílies.
La signatura del conveni amb Generalitat, Ajuntament de Manresa i promotors del sector ens permetrà avançar en el projecte
de trasllat i soterrament de les línees d’Alta Tensió que creuen el
nostre poble. Projecte difícil de dur a terme i en el que gairebé
ningú confiava.
La sala tercera del Tribunal Superior de Justícia ha donat la raó a
l’Ajuntament en el contenciós administratiu dels polígons 11 i 12
del Passeig del Riu i la urbanització és podrà fer pel sistema de
cooperació. Una vegada més es demostra l’actuació ajustada a
dret de l’actuació del l’equip de govern. Aquesta sentència desbloqueja la situació i permetrà tirar endavant la urbanització del
tram que resta.
Ara més que mai hem de prioritzar el que fem. Intentarem no
suprimir cap servei en funcionament, però sí que farem els ajustos necessaris en ingressos i despeses, perquè els equipaments i
els serveis puguin conviure amb la realitat econòmica i social del
moment actual.

Ezequiel Martínez Mulero
Alcalde de Sant Joan de Vilatorrada
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Es necesario seguir hacia adelante
Faltan nueve meses para que finalice la presente legislatura, una
legislatura que inicialmente se preveía compleja a causa de una
crisis económica que ya se vislumbraba en el horizonte y cuyo
final es imprevisible a causa de la dureza y de la duración de la
misma.
Seguramente también la vamos a superar, con mayores sacrificios y de la única manera que lo han hecho siempre trabajadores
y empresarios: trabajando más y mejor y siendo competitivos,
pero serán necesarios nuevos ingredientes, incentivando la inteligencia, la innovación, siendo más eficaces en la gestión de los
recursos tanto públicos como privados.
Respecto a nuestro ayuntamiento, la buena situación económica heredada de la anterior legislatura, ha supuesto que nuestras
finanzas hayan resistido bien hasta el 2009. A partir de este
año la fuerte caída de ingresos ha cambiado radicalmente la
situación y por tanto durante el 2010 se ha tenido que ir adaptando la estructura de personal y el gasto corriente a esta nueva
situación. En los próximos presupuestos es necesario continuar
equilibrando esta situación.
En el apartado de inversiones se han podido llevar a cabo la
mayoría de nuestros compromisos, con un nivel de endeudamiento medio (aproximadamente 70 sobre 120).
La decisión de reprogramar y retrasar inversiones como la piscina cubierta, intuyendo la crisis económica, ha sido positiva y ha
permitido mantener el endeudamiento bajo control.
La dureza de la crisis ha hecho necesario incrementar progresiva y sustancialmente los recursos para la atención directa a las
personas, básicamente ayudas para alimentos, con la finalidad
de reducir el impacto de los efectos negativos de la crisis en
muchas familias.
La firma del convenio con la Generalitat, el ayuntamiento de
Manresa y los promotores del sector nos va a permitir avanzar
en el proyecto de trasladar y enterrar las líneas de alta tensión
que cruzan nuestro pueblo, un proyecto difícil de llevar a cabo y
en el que casi nadie confiaba.
La sala tercera del Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón
al Ayuntamiento en el contenciosos administrativo de los polígonos 11 y 12 del Passeig del Riu, y la urbanización se podrá
hacer por el sistema de cooperación. Una vez más se demuestra
la actuación ajustada a derecho del equipo de gobierno. Esta
sentencia desbloquea la situación y permite seguir hacia adelante con la urbanización del tramo pendiente.
Ahora más que nunca hemos de priorizar lo que hacemos. Vamos a intentar que no haya que suprimir ningún servicio en
funcionamiento, aunque sí habrá que hacer los ajustes necesarios en ingresos y gastos para que los equipamientos y los
servicios puedan convivir con la realidad económica y social del
momento.

El Pregoner, la Revista de Sant Joan de vilatorrada. Octubre 2010 - Número 59 - Maquetació: Sil Barrios - Punts de
difusió: es reparteix gratuïtament. Exemplars disponibles a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

A fons...

FEOSL
Al llarg d’aquest any s’han dut a terme les següents obres del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local:

•

Projecte de remodelació i ampliació de les
piscines municipals de Sant Joan de Vilatorrada. Fase 1. Nou vas i remodelació i
ampliació de la sala de maquinària comú

•

Projecte de remodelació de les oficines de
Benestar social a Sant Joan de Vilatorrada.

•

Projecte de millores d’eficiència energètica
a l’edifici de l’Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada.

•

Projecte d’interconnexió de seus municipals, desplegament de veuIP, xarxa ciutadana municipal i videovigilància.

•

Projecte de tancament de cobert municipal per destinar-lo a sala polivalent de
Sant Martí de Torroella.
Teulada de l’ajuntament: millores d’eficiència energètica.

Executades dues terceres
parts del PAM 2008-2011
A poc menys d’un any vista pel final de la legislatura, l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha fet balanç de l’estat d’execució del Pla d’Actuació Municipal, del qual s’han
complert, fins ara, dues terceres parts dels compromisos
adoptats, i un 10% dels compromisos pendents es troben
en execució avançada.
Entre les conclusions que s’han extret d’aquesta avaluació
destaca que el PAM s’ha convertit en una bona eina de gestió i transparència. D’una banda, perquè des de l’equip de
govern s’ha tingut clar en tot moment quins compromisos
s’havien d’assolir i, d’altra banda, perquè la ciutadania ha
tingut per primera vegada un document oficial amb el qual
podrà valorar si s’han fet o no els deures.
Aquesta està sent una de les legislatures amb major nivell
d’inversió pública i prova d’això n’és l’estrena d’una desena de nous equipaments públics, la profunda transformació
del carrer major o la façana fluvial del municipi, així com la
finalització d’un gran projecte històric i emblemàtic, com és
Cal Gallifa.

Estat d’execució del PAM 2008-2011
7%

3%

58%

14%

18%

Executat
Execució avançada
En curs
En projecte
Paralitzat
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Territori.. Urbanisme

Soterrament línies elèctriques d’alta tensió
Un projecte en què molts no hi creien, ben aviat serà una realitat palpable.
En data 29 d’abril d’ enguany, el Ple de la Corporació va aprovar la proposta definitiva del conveni signat amb la societat majoritària promotora del sector, SOFTLY per al finançament del trasllat de les línies d’Alta Tensió.
El pressupost del projecte executiu esmentat és de 3.037.482,70 euros (IVA no inclòs). D’acord amb aquest pressupost les aportacions a fer per les diferents parts s’estimen en:
ICAEN
(Institut Català d’Energia)

999.119,35 euros (IVA no inclòs).

Ajuntament de Manresa

677.250,48 euros (IVA no inclòs)

Ajuntament de Sant Joan
de Vilatorrada

1.295.644,68 euros (IVA no inclòs), de les quals Softly SA efectuarà el pagament de
1.058.402,98 euros (IVA no inclòs), d’acord amb l’ esmentat conveni.

De la resta se n’haurà de fer càrrec l’ajuntament, mentre no arribi a acords amb el promotors minoritaris.
No cal dir-vos que estem davant d’un projecte difícil i complicat i que molt possiblement per l’actual conjuntura econòmica es
veurà si queda afectat per la retallada de subvencions que rebem de l’ICAEN.

Nou polígon d’actuació al sector ermots
L’objecte d’aquesta modificació puntual
és el de crear, un nou polígon d’actuació
en sòl urbà dins de l’àmbit de l’actual
sector SUBd-01 “Els Ermots” definit al
POUM vigent, amb una superfície total
de 5.504,33m2.
El polígon proposat limita amb un vial
urbanitzat, i per tant només queda

pendent l’adequació d’una vorera per
obtenir la condició de solar un cop executada la reparcel·lació. La modificació
es justifica per la necessitat per part del
promotor majoritari dels sectors Ermots
i Collbaix d’obtenir finançament per al
soterrament de les línies d’alta tensió, en
la part que li correspon, d’acord amb els
convenis que el vinculen. El Ple de Cor-

poració en sessió de 29 d’abril de 2010
va aprovar inicialment la “Modificació
Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Sant Joan de Vilatorrada
per a la delimitació d’un nou polígon
d’actuació (PA-28) a la prolongació del
carrer Collbaix, entre els carrers Josep
Casas i Mari Santpere dins de l’àmbit del
SUBd-01 “Els Ermots”.

Per un futur més equilibrat, volem un polígon industrial
estratègic a lledoners
En data 16 de juliol de 2009 l’empresa
PRONAU-99 SL, presenta aquest projecte a l’ajuntament. La modificació presentada, l’àmbit de la qual està d’acord
amb el Pla Territorial de les Comarques
Centrals en Sòl de protecció preventiva,
proposa la creació d’un nou sector de
Sòl Urbanitzable Delimitat (SUBd), adjacent a la presó dels Lledoners, per tal de
donar resposta a la demanda de sòl per
a indústries estratègiques a la comarca
del Bages.
Vist l’informe favorable del coordinador
d’Urbanisme, el Ple de Corporació en
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sessió de 30 de juliol de 2009 es va
aprovar, informar favorablement el document anomenat “Desenvolupament
Urbanístic del sector d’indústries estratègiques “Camp del Lledoner” a Sant
Joan de Vilatorrada”.
Gairebé un any després d’iniciar la tramitació i després de negociacions interminables amb Urbanisme i Medi
Ambient, havent acceptat l’Ajuntament
tots els suggeriments i condicions recomanades per poder tirar endavant el
projecte, no entendríem més dilacions
per iniciar la seva tramitació i posteri-

or modificació puntual del Pla General,
per fer un polígon industrial estratègic al
nostre poble i més tenint en compte que
hi ha empreses interessades en ubicar-se
en aquest polígon.
Els nous accessos han possibilitat el desenvolupament futur d’aquest sector i
no volem renunciar a ser un poble equilibrat, en el que hi hagi desenvolupament residencial i també industrial i de
serveis.

Territori.. Obres i Manteniment

Millores a la Carretera de Fonollosa
De bell nou volem agrair al servei de carreteres de la Diputació de Barcelona la seva sensibilitat, atenent la sol·licitud de l’Ajuntament per arranjar la carretera de Fonollosa a la corba del “Balç”. Aquest punt era molt
perillós per a tothom, vehicles, motoristes, ciclistes i sobretot vianants,
que havien d’anar per sobre de la calçada.
S’ha desmuntat amb bancades una part de la muntanya incrementant,
de forma notable, la visibilitat i possibilitant un accés per a vianants per
la banda esquerra de la calçada.
Arranjament de la corba de “Balç” de la carretera
de Fonollosa

Compra d’un vehicle multiservei
L'Ajuntament de Sant Joan ha reforçat l'equipament de la brigada
municipal amb l'adquisició d'un nou vehicle: Vehicle multiservei AUSA
M250 4x4 amb capacitat de càrrega de 2500 Kg, equipat amb grua
hidràulica Palfinger amb capacitat de 280 Kg a 8,10 metres d'altura i
cistella eleva- persona homologada per a treballs de fins a 10,7 metres
d'altura.
Amb aquest nou vehicle, la Brigada Municipal d'Obres de Sant Joan
comptarà amb un nou recurs per a l'exercici de les seves activitats en
el municipi. Es tracta d'un nou camió amb plataforma de treball amb
cistella aèria, que permetrà realitzar part de les tasques amb molta més
seguretat i eficàcia. L'adquisició d'aquest vehicle ha estat possible gràcies a la subvenció del PUOSC de la Generalitat de Catalunya.
La compra d'aquest vehicle cobrirà les necessitats de camió, grua i cistella que actualment tenia l'Ajuntament, i estalviarà despeses en aquest
tipus de feines, que actualment s'havien de llogar a empreses externes,
feines com la col·locació de la il·luminació nadalenca, podar els arbres,
col·locació de les pancartes de les festes, etc...

Nou vehicle multiservei per la brigada municipal

Territori... Serveis

Sant Joan creix en civisme
El carrer forma part de la nostra cultura. Hi sortim, comprem, passegem,…
en definitiva, en gaudim conjuntament
amb la resta de ciutadans i ciutadanes
del nostre poble i per això els nostres
hàbits han de ser cívics i respectuosos.

Els excrements dels gossos que no es recullen, els mobles abandonats al costat
dels contenidors, els papers i les burilles
de tabac al terra o l’excessiva velocitat a
les vies són alguns dels temes que s’han
tractat.

Són molts els que ja els tenen, però encara queda gent per conscienciar. És per
aquest motiu que l’Ajuntament ha impulsat la realització d’unes banderoles
que s’han penjat als carrers amb l’objectiu de disminuir alguns dels comportaments incívics més habituals i que ens
agraden tant poc a tots.

Aquesta actuació no és aïllada, sinó que
és el tret de sortida d’un procés de participació molt més ampli que culminarà
amb la realització d’una ordenança que
reguli tots aquests actes incívics, i que
permeti a totes les persones gaudir d’un
espai més agradable i conciliador.
Banderoles al carrer Major
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Territori... Medi Ambient

Sant Joan promou l’estalvi energètic
Des de la regidoria de Medi Ambient s’estan fent molts esforços dirigits a l’estalvi energètic. Mitjançant una subvenció de
la Diputació de Barcelona, s’estan elaborant un seguit d’auditories energètiques dels equipaments públics municipals.
Aquest estudi ens ha de servir, primer, per fer una radiografia
de quina és la situació actual i segon, quines mesures haurí-

em de prendre per tal d’aconseguir un estalvi energètic com
econòmic.
Per una altra banda, gràcies a haver signat el Pacte d’Alcaldes,
sabrem quines actuacions ha d’emprendre aquest ajuntament
per tal de poder reduir de forma considerable les emissions de
CO2 que es produeixen al municipi.

Apuntar-se a la mòbil té premi
Des de ja fa molt de temps, des de
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada treballem per al foment del reciclatge
conjuntament amb altres ens i ajuntaments de la comarca.
Com una eina més, ara tot just fa un
any, s’implantà al municipi la deixalleria mòbil, una furgoneta adaptada per
tal d’incorporar-hi una mini deixalleria.
Aquest sistema permet acostar la deixalleria als ciutadans i ciutadanes i facilitar
així la recollida selectiva.
Per celebrar-ho, portar residus a la deixalleria mòbil té premi. Des del Consorci
del Bages per la Gestió de Residus, el
primer cop que s’hi porta un residu es fa
entrega d’un carnet, que es timbra cada
vegada que s’hi tornen a portar altres residus. Quan es tenen els 4 timbres plens,
es regala un petit obsequi, que anirà variant en funció de l’estació de l’any.

La deixalleria mòbil és una eina més per
tal d’aconseguir assolir els objectius de
recollida selectiva previstos.
Durant diversos anys la tendència de recollida ha estat a l’augment, però malauradament aquest darrer any 2009 ha
quedat estancada. Cada cop és més important que entre tots i totes potenciem
aquesta recollida, ja que a més d’estalviar matèries primeres, estalviem energia,
aigua i ajudem a no omplir tant ràpidament l’abocador, un fet força important
donat que és difícil trobar noves ubicacions. A més, com més recollim selectivament, menys augmentaran les nostres
taxes d’escombraries.

Compromís amb
les energies
renovables
Desprès de la instal·lació de la caldera
de biomassa i de les plaques tèrmiques
al Pavelló Municipal, durant aquesta tardor, i dintre dels projectes FEOSL, l’Ajuntament de Sant Joan instal·larà plaques
fotovoltaiques a la teulada de l’ajuntament.
Això servirà, a banda de produir energia neta, com a nova fons d’ ingressos
per l’ajuntament, gràcies a la venda de
l’energia produïda.

Des de l’Ajuntament posem els mitjans
per tal que això sigui possible, però necessitem comptar amb la participació de
tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes del nostre poble.

Territori... Parcs i Jardins

La segona fase del parc Garcia Lorca, a punt

El mes d’abril es varen iniciar les obres de la segona fase del parc Garcia Lorca. El projecte contempla l’adequació de l’espai en
dues plataformes: la més alta es reserva com a espai per a equipament, i la segona s’adequa com a complement de la 1ªfase,
un espai d’ ombra i un altre amb sauló per a l’esbarjo. L’empresa adjudicatària ha estat Seubas-Salvans i l’import de l’obra és
de 105.000 €.
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Atenció a les persones... Educació.

Escola Joncadella: una realitat el setembre de 2010
L’escola Joncadella és la primera realitat
completa dels projectes que s’han anat
gestant a poc a poc, però amb pas ferm,
al llarg d’aquests darrers anys.
Es tracta d’un equipament nou, de dues
línies d’infantil i primària que acollirà
nens i nenes des dels tres fins als onze
anys.
Amb aquest equipament l’escola Joncadella aconsegueix una fita que m’atreviria a dir, és doblement històrica, i per

la qual s’hi ha estat lluitant molt temps:
aconseguir tenir tot l’alumnat en un sol
indret i ser una escola de dues línies,
més petita, més abastable, en igualtat
de condicions de capacitat i dotacions
amb el que hauran de ser les altres dues
escoles del municipi.
Cal felicitar la comunitat educativa i encoratjar mestres, pares i alumnes per a
què aquest centre nou prengui vida amb
el dinamisme i la il·lusió que sempre ha
tingut aquesta escola.

Vestíbul de l’ escola Joncadella

Amb això diem adéu als espais del Carrer del Sol (per bé que provisionalment
se’n servirà l’escola Ametllers), i ens acomiadem dels edificis actuals dels que es
conservarà tan sols el gimnàs remodelat, per a destinar-los a patis, i deixarem
enrere les edificacions velles de la que
va començar essent l’escola del Carme,
ara farà trenta-sis anys, enduent-nos,
però, de ben segur, un munt de records
i vivències que seguiran perdurant en el
temps.

Aula de l‘escola Joncadella

Escola Ametllers: esperant que el centre s’acabi ben aviat
L’escola Ametllers, de la qual en aquest curs que ha acabat hem tingut una part, l’educació infantil de tres a cinc
anys, en el seu edifici definitiu, i l’altra, el primer curs
de primària, en aules prefabricades, es prepara per viure
un any difícil en què haurà de conviure encara més amb
la provisionalitat, mentre espera que la construcció de la
segona fase, el centre de primària, pugui ser una realitat
el setembre de 2011.
L’escola Ametllers, tal com estava planificat, acollirà també alumnat provinent de la disminució d’aules de l’escola Joncadella, i ho farà servint-se de les instal·lacions del
Carrer del Sol, que el Departament d’Educació i l’Ajuntament (que ha fet un cop més un esforç per millorar les
obres previstes) han adaptat.

Escola Ametllers

A tothom ens hagués agradat que aquest enrenou s’hagués pogut gestionar amb l’escola acabada, però dificultats de planificació de la Generalitat no ho han fet possible. Cal encoratjar tothom per a què pugui treballar amb

dignitat i viure aquesta provisionalitat amb la il·lusió d’una propera
fita, en què previsiblement es pugui comptar al llarg del nou curs
amb uns espais educatius ja definitius i pugui treballar amb normalitat també com a escola de dues línies.
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Atenció a les persones... Educació.

Escola Collbaix: un projecte pendent de l’acord de Govern
Finalment, l’escola Collbaix, va poder visualitzar una primera realitat del seu procés de transformació cap a una
escola de dues línies: la presentació del projecte que va
tenir lloc a la seu dels Serveis Territorials d’Educació de
Manresa, el passat mes d’abril.
Aquest projecte, molt ben valorat per la comunitat educativa i pel personal tècnic que hi va assistir, li resta però
un pas que ha de constituir el punt d’inflexió per a què
comenci a fer camí cap al que ha de ser una realitat: la
construcció del nou Collbaix, i no és altre que el Govern
de la Generalitat li doni llum verda per mitjà d’un acord
que porta implícita la dotació pressupostària.
Aquest projecte comporta dues fases: la construcció dels
mòduls d’educació infantil, gimnàs, nous patis (pati cobert inclòs) i aules noves, per un costat i per un altre,
la remodelació dels actuals espais, entre altres, amb una
cuina i un menjador més amplis.

Planol de l’escola Collbaix
Mentrestant aquest centre conviu amb les aules prefabricades per
poder fer front al propi creixement. Enguany se n’ha instal·lat una
altra que confiem sigui suficient per fer front al temps d’espera que
suposarà el fet que el projecte es transformi en realitat

Les escoles municipals del Mas Sant Joan estan d’estrena
La Llar d’Infants “El Xiulet” i l’escola de Música han ampliat
i també remodelat els seus respectius espais.
S’ha acabat una aula polivalent de 100 m2 útils que, a part,
de cobrir les deficiències d’espai d’uns i altres, la seva concepció versàtil fa que pugui servir com a equipament municipal per a actes diversos de format mitjà i gran.
L’escola de Música també ha estat dotada de dos espais concebuts com a aules de petit grup i la llar d’infants “El Xiulet”
ha vist com s’arranjava la façana sud, millorant l’aïllament i
l’estètica i es dotava de sortida al pati a les aules que encara
no la tenien.
El mes de juny començaran les obres de la segona fase, que
han de donar a aquest equipament un caire gairebé definitiu.
Noves instal·lacions educatives i culturals al Mas Sant Joan

Escola Municipal de formació de persones
adultes, ofereix el GES
L’escola municipal de formació de persones adultes, ofereix
el GES (Graduat de Secundària). El CMFPA de Sant Joan de
Vilatorrada, renova i adequa la seva oferta cultural i formativa amb la incorporació dels estudis corresponents al Graduat
d’Educació Secundària, conegut com el GES. Aquesta oferta
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contempla els tres àmbits, de comunicació, científic i social
que, es podran cursar en bloc o separadament. Amb aquesta
iniciativa creiem que donem resposta a una necessitat de formació bàsica que moltes persones han manifestat voler-s’hi
acollir.

Atenció a les persones... Festes

Carnestoltes
El dissabte, 13 de febrer, la concorreguda Rua de Carnestoltes va passejarse pels principals carrers de Sant Joan
de Vilatorrada. Amb el Jurat instal·lat a
l’avinguda Montserrat i a la Plaça de l’Església, totes les persones disfressades i
les nombroses comparses van poder lluir
les seves originals disfresses.

El premis van ser els següents:
Millor comparsa adults

Mary Poppins

Millor comparsa infantil

Les gotes

Millor parella adults

Domadors d’elefants

Millor parella infantil

Navis (Avatar)

Premi Vilaxorrada

El “calvo” de la Loteria

Mary Poppins: La millor comparsa d’adults

Molta animació i gresca al ball de Carnestoltes

L’animació de la festa va anar a càrrec de l’Aula de Percussió Municipal, Color de Ritme, l’Associació Teatral Minairons, Els Reis
del So i Uan-tu-tri. També va comptar amb la col·laboració del Grup de Geganters de La Verbena que van ser els responsables de
guarnir la carrossa del Rei Carnestoltes i d’encapçalar la rua.

Festa de Sant Antoni Abat
Com cada any, la Comissió de Sant Antoni Abat de la S.C.C.R. La Verbena,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Sant Joan de Vilatorrada, va organitzar
la Festa de Sant Antoni Abat, el dia 7
de març.
Nombroses famílies van poder veure, a
partir de 2/4 de 12 del migdia, els carruatges, cavalls i genets pels carrers i places del poble, sempre acompanyats de
la Cobla Orquestra Principal de Berga i el
grup de tabalers Els Reis del So.
A la Plaça de l’Església, seguint la tradició, el mossèn va efectuar la benedicció
de cavalleries i animals de companyia.
A la tarda, totes les persones assistents
al Ball de Vetlla, a la Sala de Cultura Cal
Gallifa, van ser obsequiats amb el típic
Tortell de Sant Antoni.

Cavalls i genets de la Festa de Sant Antoni Abat
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Atenció a les persones... Festes

Festa de la Primavera
Per 16è any consecutiu, la regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada va organitzar la Festa de la Primavera.
El 25 d’abril, a partir de les 8 del matí i amb un temps
excel·lent, més de 300 persones van iniciar la caminada cap a la Plana, un espai natural ple de contrastos, on es fon l’activitat rural amb la biodiversitat
natural. Els plans són un indret on es poden trobar
petites pinedes i fondalades ombrívoles, amb rieres
(Joncadella i les Torres) que veuen créixer alberedes
i rouredes. Un paisatge primaveral magnífic que va
fer les delícies de totes les persones participants.
Caminada cap a la Plana

Sant Joan es vesteix de festa
Amb l’arribada de l’estiu Sant Joan celebra la seva Festa Major.
A principis de juny, les festes del barri Sector Nord donen el
tret de sortida a un mes carregat d’actes per a tots els públics.
El segon cap de setmana de juny li toca el torn al barri Costarodona i al concert de corals i, abans d’arribar a la Revetlla, tot
un cap de setmana dedicat als més petits, amb la Festa Major
Infantil.
Aquest any el Ball de Revetlla a la Plaça Major va comptar
amb l’Orquestra Marinada. La festa pels joves, els Vilatorrats,
va ser molt concorreguda, amb el popular Cercatasques, el
concert amb el grup Autoput i els Sircus Group DJ’s. El dia de
Sant Joan es va poder veure el tradicional Ball de Gegants i, al
vespre, el concert i ball amb l’Orquestra Costa Brava i el Castell
del Focs. Finalment, el dia 25 al matí es va celebrar el Concurs

Concert Musical

Ball de Gegants
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de truites i postres i la Mostra Gastronòmica a càrrec de Diego
Alías, amb molta assistència. Per tancar el dia, tothom va poder gaudir del concert de la Big Band de l’Escola Municipal de
Música i de l’actuació de Pep Plaza.
No podem oblidar moltes de les activitats que es van programar fins a mitjans de juliol: el Festival Folklòric, el concert musical de La Verbena, les funcions del Grup de Teatre Xalana,
les festes del barri del Sector Llobet, les exposicions, activitats
esportives...
L’Ajuntament de Sant Joan vol agrair la participació del públic assistent als actes i, d’una manera especial, a les entitats,
col·lectius i voluntariat que, amb el seu esforç, fan possible
l’organització de la festa.

Concert de la Festa Major amb
l’Orquestra “Costa Brava”

Merengada i ruixada de la Festa Major Infantil

Organitzadors/es dels VILATORRATS 2010:
“Sircus Group DJ’s”

Espectacle de cloenda de la Festa Major Infantil

Atenció a les persones... Cultura

Concurs de teatre
Desencaix
Aquest any s’ha celebrat el primer Concurs de Teatre Desencaix. Un certamen
en que hi han participat vuit companyies
de teatre amateur d’arreu del territori català amb una oferta molt diversa i
atractiva.

Nits a la Fresca
Durant aquestes caloroses nits d’estiu que hem patit, s’ha pogut gaudir, els divendres, de les Nits a la Fresca que s’han organitzat al patí del Mas Sant Joan. Hem
pogut gaudir d’un magnífic concert a càrrec de l’Esclat Gospel Singers de Manresa,
de l’actuació del grup Lexu’s, un grup catalano-andorrà amb seu a Tàrrega i que
últimament estan tenint molt ressò i, per tancar amb aquestes Nits, el televisiu i
radiofònic Àlex Rovira ens va delectar amb una magnífica xerrada sobre quines són
les claus del canvi.

Hi han hagut obres d’humor, drama i intriga. Des de l’organització es fa una valoració molt positiva, tant de públic, com
de qualitat de les obres, així com també
de la bona rebuda que ha tingut aquest
festival de teatre entre les diverses companyies, ja que van ser més d’una trentena les que es van presentar. Des de la
regidoria de Cultura es continua doncs,
amb aquest concurs, potenciant la creació artística i oferint un espai on les
diferents companyies puguin mostrar la
seva feina.
Els reajustaments a què ens ha obligat
l’actual crisi econòmica es han dut a
prescindir del cicle de teatre Encaix, en
el que, aquí sí, hi participaven companyies professionals. Creiem haver encertat
amb el canvi de format.

Àlex Rovira amb al regidora Anna Marcos

Atenció a les persones... Salut

Programa pacient expert
Des del C.A.P. de Sant Joan de Vilatorrada s’està portant a
terme un programa per a persones que viuen amb problemes
crònics de salut.

El Programa Pacient Expert reconeix que les persones coneixen
bé les seves pròpies condicions i els continguts d’aquest Programa els poden servir per millorar la seva situació.

El programa Pacient Expert és un nou programa comunitari
que dóna suport a les persones per conviure dia a dia amb les
seves malalties cròniques, per exemple la diabetis, malalties
cardíaques, artritis, dolor crònic…

Les sessions, amb un petit grup de persones que conviuen
amb alguna malaltia crònica i la volen conèixer millor, són participatives, informatives i divertides. La persona que condueix
les sessions és també un pacient que pateix la mateixa malaltia
crònica que la resta del grup i que té el suport dels professionals sanitaris del nostre C.A.P.

A Sant Joan, concretament s’està fent amb persones que pateixen malalties cardíaques. Molta gent pot estar preparada
per manejar les seves malalties cròniques. Però, la pregunta és
“Com” fer-ho?
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Atenció a les persones... Benestar social

Ampliació de les
dependències
d’atenció social
Aprofitant que l’últim pla de subvencions del “Fondo Estatal para el empleo”,
podia subvencionar obres de millores en
equipaments, s’ha redactat un projecte
per ampliar les dependències de les treballadores d’atenció social i educadores,
ubicades a la planta baixa de l’Ajuntament, alhora que s’ s’amplien els espais
comuns d’atenció al públic i és garanteix
millor l’ intimitat dels usuaris del servei.
El projecte contempla també l’adequació d’uns espais per ubicar els grups polítics, tant de govern com d’oposició.

Sorteig d’habitatges amb Protecció Oficial
El passat 15 de juliol es va realitzar el sorteig públic dels 15 habitatges amb Protecció Oficial, en règim de compra venda al carrer Anna Frank, 9-11 de Sant Joan de
Vilatorrada.
Així mateix, el passat 28 de setembre es va realitzar igualment el sorteig públic dels
14 habitatges amb Protecció Oficial, en règim de lloguer al carrer Flor Sirera, 1-5 de
Sant Joan de Vilatorrada.

El cost aproximat del projecte és de
120.000 euros finançat integrament per
l’esmenta’t fons.
El començament de les obres està previst a finals de Setembre i l’acabament
al Desembre.
Visita del Conseller delegat d’ADIGSA, Frederic Linares, al nous pisos de protecció oficial

Ampliació SIAF
El mes d’abril de 2010, s’inaugura el Centre Obert “La
Cabanya” ubicat al carrer Alzines núm. 20. El Centre
Obert forma part dels Serveis Socials Bàsics de Sant Joan
de Vilatorrada i depèn directament de l’Àrea Bàsica de
Serveis Socials. En el seu moment va ser un centre pioner
a la nostra comarca.
És un servei especialitzat que realitza una tasca de prevenció i atenció socioeducativa a menors, d’edats compreses entre els 3 i 14 anys. Actualment atén 28 menors
juntament amb les seves famílies.
La seva finalitat és la de detectar i prevenir les situacions
de risc social i de ruptura amb la família i l’escola, estimulant i potenciant l’estructuració i el desenvolupament
de la personalitat del menor, tot afavorint la socialització
i la integració social tant dels menors com de les seves
famílies. En l’àmbit educatiu es realitza una tasca compensatòria de les mancances socioeducatives de l’ infant
amb l’adquisició d’aprenentatges i competències d’un
costat i, de l’altre, acompanyant i orientant les famílies
en els processos educatius dels seus fills.
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Centre Obert “La Cabanya”

Atenció a les persones... Dona

Set camins, una direcció
El passat 29 d’abril el Ple de la Corporació va aprovar el nou Pla d’Igualtat
de Gènere de Sant Joan de Vilatorrada
2010-2013. Es tracta del full de ruta que
marca les accions que l’Ajuntament durà
a terme des d’ara mateix i fins el 2013
amb l’objectiu principal d’incloure la
perspectiva de gènere com un dels eixos
vertebradors de la vida local a Sant Joan
i com un dels trets identitaris del treball
municipal.

ren en set línies d’actuació: impulsar les
polítiques d’igualtat de gènere al municipi, lluitar contra la violència de gènere,
fomentar la participació sociopolítica de
les dones, promoure canvis en el repartiment de treballs i usos del temps, fomentar la coeducació, la formació i la
presència cultural de les dones; incloure
la perspectiva de gènere en el disseny
del municipi, i promoure la salut de les
dones a Sant Joan.

El Pla és el fruit d’un treball transversal
entre les diferents àrees de l’Ajuntament
i equipaments municipals, que ha comptat amb el suport de l’Oficina de Promoció de les Polítiques d’Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona i que
ha estat dirigit per Pròpia Consultores.
Aquest nou full de ruta recull un total
de seixanta-una accions que s’estructu-

Es tracta, doncs, d’un full de ruta amb
set camins que segueixen una mateixa
direcció: l’assoliment de la igualtat real
entre dones i homes al municipi.
Pots consultar el Pla d’Igualtat al web de
l’Ajuntament: www.santjoanvilatorrada.
cat

Fulletó de difusió del Pla d’Igualtat
2010-2013, editat per la Regidoria de
Polítiques d’Igualtat Dona-Home.

Curs gratuït d’educació emocional i benestar personal
Gràcies a un conveni de pràctiques amb
la Universitat de Barcelona, des del mes
de febrer passat unes vint-i-cinc dones de Sant Joan han assistit de forma
gratuïta al curs d’educació emocional i
benestar personal que s’ha dut a terme
cada dilluns al matí a la Sala Petita de
Cal Gallifa.

El curs, que estava obert a totes les dones del municipi, anava especialment
dirigit a aquelles que pateixen malalties
com la fibromiàlgia, la fatiga crònica o
altres dolències. A través de la musicoteràpia, la risoteràpia, la meditació, els
jocs de rol o danses i cançons, s’han treballat aspectes relacionats amb l’autoes-

tima i les emocions, com a eines per a
facilitar el benestar personal. L’èxit que
ha tingut el curs ha fet que s’allargui fins
a finals de juny.

Projecte pioner per a prevenir la violència masclista
Durant el segon trimestre del curs escolar, el Centre Penitenciari Lledoners,
l’Institut Quercus i la Regidoria de Polítiques d’Igualtat van portar a terme conjuntament un projecte pioner per a la
prevenció de la violència vers les dones.
El projecte, que es dirigia a l’alumnat
de tercer d’ESO de l’institut, es va desenvolupar en dues etapes. En una primera fase, tres interns del CP Lledoners
condemnats per delictes de violència de
gènere, i que estan a la fase final del
programa de tractament, van anar a les
aules de tercer d’ESO de l’Institut, acom-

panyats de l’educadora i la psicòloga del
programa, a explicar la seva experiència
personal, i com el seu comportament i
caràcter controlador i possessiu va evolucionar fins a derivar a agressions contra les seves parelles, la qual cosa els va
portar a ingressar a presó.
Els interns insistien que per cometre un
delicte no cal ser d’una determinada
manera, que la violència de gènere pot
afectar a qualsevol persona, de qualsevol classe social, ja sigui com a víctima o
com a agressor, i que la qüestió és evitar
la gelosia i les actituds controladores i

possessives. L’alumnat va poder fer tot
tipus de preguntes, que els interns van
respondre.
En un segon moment del projecte,
l’alumnat es va retrobar altra vegada
amb els interns però aquest cop al Centre Penitenciari, on van poder visitar l’escola, la zona esportiva, l’interior del mòdul que encara queda per ocupar i van
poder sentir en pròpia pell la sensació
d’estar tancats en una cel·la.

13

Atenció a les persones... Dona

Un 8 de Març dedicat a la salut de les dones
El passat 8 de març es va commemorar, un cop
més, el Dia Internacional de les Dones, que
aquest any es va veure aclaparat per la gran nevada.
Per celebrar la diada, la Regidoria de Polítiques
d’Igualtat i la Comissió de la Dona van organitzar
un programa d’actes dedicats a la salut; i és que
homes i dones emmalaltim de forma diferent.
D’una banda, per qüestions biològiques. D’altra
banda, i més important, perquè l’entorn, el ritme
de vida i el context personal, familiar i laboral influeixen en l’estat de la nostra salut. Així doncs,
les desigualtats latents i manifestes que existeixen entre dones i homes en l’àmbit domèstic, social i laboral, tenen la seva repercussió en la salut
d’uns i altres. Una prova d’això és que, malgrat
que de mitjana les dones viuen més anys que els
homes, tenen un pitjor estat de salut percebut.

Membres de la Comissió de la Dona llegint el Manifest del 8 de març
al Sopar de Santa Consol.

Entre els actes programats, van tenir una especial acceptació la xerrada de la historiadora Assumpta Montellà, autora del llibre
La maternitat d’Elna; la xerrada sobre incontinència i restrenyiment, a càrrec de la fisioterapeuta Marta Oliva; el taller de te i
pastes del Marroc, i la caminada per l’itinerari Florenci Codina, que va aplegar més d’un centenar de persones. Amb aquesta
caminada, Sant Joan de Vilatorrada es va sumar a la Marxa Mundial de Dones contra la pobresa i la violència. Els quilòmetres
que va recórrer cada participant es van sumar al còmput general de totes les caminades organitzades a la comarca amb motiu
del 8 de març, de manera que Sant Joan va aportar un total de 440 quilòmetres a la Marxa.

Atenció a les persones... Gent gran

Festes dels 25 anys de la residència l’atzavara
El passat mes d’abril la Residència L’Atzavara va fer 25 anys
de la seva inauguració. En ser un esdeveniment tant important, des de l’Ajuntament i la Residència, vàrem creure oportú
programar un seguit d’activitats i festes per tal de celebrar
aquest gran dia: Cantada de Caramelles a càrrec de l’Escola
Joncadella, concert de Cant Coral Casa Nostra, projecció de
la pel·lícula Cantando Bajo La Lluvia, exhibició de balls de saló
amb els professors: Tamara i Roger, missa dels 25 anys a càrrec de Mossèn Boixader, espectacle a càrrec de la companyia
NARINAN, actuació de la Coral Club Caixa de Catalunya de
Manresa.

del públic fins a finals del mes de maig i va suposar que molta
gent del poble pogués recordar els inicis de la residència.

En l’acte de cloenda del 25è aniversari de la Residència L’Atzavara, amb l’assistència de l’alcalde i la regidora, tots els
residents i usuaris del centre de dia i residència L’Atzavara van
rebre un present de la mà del president del Patronat Municipal
Assistencial.
El mes de març es va fer una exposició de fotografies que representaven la biografia de la residència, és a dir, des dels seus
inicis fins a dia d’avui. Aquesta exposició va estar a disposició
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Acte de cloenda del 25è aniversari de la Residència l’Atzavara

Atenció a les persones... Infància i joventut

Cullerada Jove
El passat mes d’abril es va celebrar a l’espai jove la Cullerada Jove. Activitat adreçada als joves per fomentar la participació, la
creació jove i oferir alternatives al lleure juvenil.
Enguany la Cullerada es va encaminar cap a la participació juvenil, amb una Assemblea Local de joves que ha servit de precedent
per a pròximes convocatòries. Un espai de diàleg on els joves poden aportar propostes i implicar-se en l’execució d’aquestes.
Cap al vespre els joves van organitzar una “batalla de gallos” amb una gran animació als participants. Per últim vam poder
gaudir del concert d’EScritoresin lirika i Hipotèrmia amb una gran afluència de joves.

Assemblea Local de joves

Concert a l’espai jove

Funcionament de l’Espai Jove
L’espai jove ja fa més d’un any que està en funcionament
i molts joves hi passen cada tarda en les diferents sales i
espais del casal.
Els serveis més sol·licitats són els de la Sala Multimèdia i els
de la Ludoteca juvenil.
Enguany s’ha establert una programació de diverses activitats diàries per dinamitzar el lleure dels joves. Cada tarda hi
ha una programació establerta, ja sigui l’aula d’estudi, Internet, els esports, el cinema... D’aquesta manera es pot fer
front al gran volum d’usuaris de l’últim any.
Durant aquest any també s’han dut a terme assembles de
joves, un espai de debat per expressar opinions, necessitats,
propostes i reflexions.
L’espai jove també funciona com a punt d’informació amb
atenció personalitzada i auto consulta amb suport informàtic. Es pot trobar informació general, educació, treball, salut, cultura, lleure, societat i molt més.

Aula d’ internet
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Atenció a les persones... Infància i joventut

Consell d’Infants
El 20 de desembre del 2009 es va constituir el Primer Consell d’Infants de Sant Joan
de Vilatorrada. Aquest Consell és un espai de participació infantil dinamitzat des de
les regidories d’Infància Joventut i participació ciutadana, adreçat els nens i nenes de
5è i 6è dels CEIPS, Escola de Música, Ludoteca i SIAF. Està format per dotze membres
escollits a través d’un període d’eleccions democràtic que ha fet cada centre. L’objectiu del Consell és fer partícips els infants de totes aquelles decisions que s’adopten al poble, donant la possibilitat de que puguin opinar i decidir.
Durant aquests mesos els Consellers i Conselleres, amb la supervisió del personal
tècnic responsable, han estat donant propostes per enriquir el projecte de la piscina coberta que ja ha estat aprovat. Cal destacar la importància de la participació
d’aquests infants ja que han donat una nova visió al projecte.
La constitució del Consell d’Infants ha estat un avenç molt important al poble ja que
se’ls dota de veu i participació.

Pla Local de
Prevenció de
Drogodependències
El consum de drogues representa un dels
problemes més destacats des del punt
de vista social i de la salut, constituint un
fenomen multicausal i multidimensional,
perquè les seves conseqüències es manifesten tant en el vessant físic com en el
psicològic i social.
Des del passat mes de febrer la Regidoria d’Infància i Joventut de l’Ajuntament
de Sant Joan de Vilatorrada està treballant en el nou Pla Local de Prevenció de
Drogodependències.
La presentació del pla tindrà lloc el 12
de Novembre a les 18:00h a l’Espai Jove,
coincidint amb la inauguració de l’exposició “I tu, de què vas?”
El pla té una continuïtat de 4 anys
(2010-2014) i al novembre es presentaran els objectius que es treballaran i el
Pla de treball 2010-2011. Amb la creació del Pla es pretén afavorir el desenvolupament de dinàmiques preventives
amb l’objectiu fonamental de promoure
la qualitat de vida de la població.

Consell d’Infants de Sant Joan

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 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

CENTRES D’ENSENYAMENT PÚBLICS
Escola Ametllers		
93 876 51 67
C/ Salvador Espriu, s/n
Escola Joncadella		
93 872 77 07
C/ Escoles, 14
Escola Ametllers		
93 872 79 21
C/ Sol, 13
Escola 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
666 274 274

Taxi - Ramon Suárez Farrés
Ràdio Taxi			

16

93 876 71 17
93 876 78 12

670 452 222
93 874 40 00

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		
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 00
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

Atenció a les persones... Esports

Inauguració dels nous vestuaris i inici obres 2ª fase
amb la construcció del nou vas piscina coberta
i espai maquinària
Aquest estiu es van inaugurar els nous vestuaris de la piscina
que poc a poc s’anat equipant de mobiliari.
Aquest mes de setembre s’han iniciat les obres de construcció
del nou vas 12,50 m llarg per 6,00 m d’ample que forma part
de la 2ª fase del projecte global de construcció d’una piscina
coberta.
El projecte contempla la construcció d’un espai suficient per
poder ubicar en el futur les instal·lacions necessàries per escalfar l’aigua d’aquest vas i de la piscina gran actual que, en
una 3ª fase, degudament remodelada, quedarà integrada en
el nou projecte.
Nous vestuaris de la piscina municipal

2a fase de construcció d’una piscina coberta: nou vas i remodelació i ampliació de la sala de maquinària comú

Cros Escolar
Les AMPA’S de les Escoles Ametllers, Collbaix i Joncadella juntament amb l’Ajuntament van organitzar el 20 de març el XII
Cros Escolar a la zona esportiva.
El recorregut del Cros va ser a l’entorn de la zona esportiva i
amb la participació massiva d’escolars del municipi.

Cros Escolar
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Atenció a les persones... Seguretat Ciutadana

Nou comandament i estructura de la policia local
A l’organigrama i manual de funcions municipals, així com en
la corresponent Plantilla municipal, es preveu, en l’estructura
directiva de l’Àrea de Policia Local, una plaça de Cap de la
Policia Local i una altra de Sergent, cap de les quals es troba
coberta en aquests moments.
El procés de convocatòria per la provisió en propietat de les
places directives amb els perfils adequats requereix d’un mínim període de temps i consignació pressupostària suficient.

La realitat actual, amb el constant creixement de població,
l’augment de serveis prestats des de l’administració, l’increment de demandes per part de la ciutadania envers la Policia
Local, fa necessari un replantejament de la situació.
Hem plantejat un nou organigrama jeràrquic, on queden delimitades les funcions de cadascun dels tres caporals de la Policia Local, essent la coordinació general d’aquesta nova organització a càrrec de la caporal Olga Ferrer.

Inauguració de les noves dependències i acte central del
dia de la policia local
El 18 de desembre de 2009 es van inaugurar les noves dependències de la Policia Local, que constituïen un objectiu primordial
per tal de millorar el servei i la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Sant Joan.
El concepte de seguretat és ampli i es treballa per donar una resposta global a les necessitats del poble. Volem formar un equip
potent, dialogant, per tal de dissenyar estratègies que ens permetin millorar l’eficàcia i el diàleg amb la ciutadania.
La tasca de la Policial Local es basa en la proximitat, l’honradesa i el servei al ciutadà. Cal un esforç de tothom, ciutadania i cos
policial, per fer un poble més segur, cívic, digne i millor.

Recepció de la Policia Local
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Acte d’inauguració de les dependències de la Policia Local

Atenció a les persones... Hisenda i Administració

Pla d’estalvi econòmic
Atès la important disminució d’ingressos per conceptes molt
variats que estem tenint els Ajuntaments, la situació de les corporacions locals ha canviat radicalment en els dos últims anys.
La baixada de les aportacions de l’Estat, de les liquidacions per
llicència d’obres, plusvàlues, IAE... ha provocat una caiguda
d’ingressos al voltant d’un milió d’euros.
És evident que davant d’aquesta davallada s’ha d’ajustar l’estructura i la despesa corrent. Per això des de principis d’any
estem prenent un seguit de mesures per tal de disminuir la
despesa: rebaixa de sous del personal funcionari, laboral i de
polítics, de reducció d’hores extres, revisió de contractes i de
jornades... ajustant els diferents serveis que presta l’ajuntament a la realitat actual.

També s’està aplicant les reduccions sobre la despesa general,
subvencions a Entitats, actes festius, ... així com en la revisió
dels serveis prestats per les empreses concessionàries: neteja
d’equipaments, recollida de deixalles, neteja viària, Llar d’Infants, Residència...
Cal dir que no és fàcil canviar de forma ràpida aquesta situació. Per això s’hauran d’anar prenent contínuament les mesures adequades. L’objectiu final és no caure amb un dèficit
insostenible que tard o d’hora acabarà repercutint amb una
major pressió fiscal sobre la ciutadania, com ja ha passat en
municipis de la nostra comarca.

El Passeig del Riu
es podrà acabar
La sala tercera del Tribunal Superior de
Justícia del contenciós administratiu ha
donat la raó a l’ajuntament de Sant Joan
de Vilatorrada en el contenciós presentat pels propietaris en contra la resolució del l’ajuntament on es delimitava el
sistema d’actuació dels polígons 11 i 12
del passeig del Riu.
Tram tallat del passeig del Riu

Tram pendent d’urbanitzar

L’ esmentada sentència reconeix que l’ajuntament es va ajustar estrictament a la llei i per tant es podrà continuar la urbanització
de l’esmenta’t sector pel sistema de cooperació. Caldrà, doncs, iniciar de nou els tràmits per continuar la urbanització del tram
pendent i que tant ha perjudicat als interessos de la població.

Sant Joan, poble pilot DIBA en Administració Electrònica
La Delegació de Presidència per a la Societat del Coneixement i la Coordinació de
Concertació i Assistència Local de la Diputació de Barcelona, mitjançant l’equip
de la Gerència de Serveis d’Assistència al
Govern Local, varen presentar dimecres
05 de maig, el projecte e-dibam.
La presentació va estar adreçada, principalment, als representants dels dinou
ajuntaments que formaran part de la
prova pilot del projecte e-dibam, i dels

set municipis considerats experts en
l’àmbit de l’administració electrònica i
que acompanyaran a la Diputació en el
desenvolupament del projecte. La Diputació dóna, amb aquest projecte, un pas
decidit cap el govern electrònic en els
municipis de la província de Barcelona
i promou la modernització dels Ajuntaments.
‘L’e-dibam’“inclou un conjunt d’actuacions adreçades a desplegar l’administra-

ció electrònica més avançada als nostres
Ajuntaments i s’ofereix una tecnologia
innovadora i avançada de programari
lliure anomenat private cloud computing. Posteriorment, i comptant amb
els resultats d’aquesta experiència pilot,
s’elaborarà el Pla director d’assistència
en e-govern adreçat a tots els municipis
de la nostra província’. Sant Joan de Vilatorrada ha estat triat com un dels municipis pilot.
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Atenció a les persones... Promoció econòmica,
ocupació i activitat econòmica

Dinamització i inserció laboral en els
serveis a les persones
L’experiència acumulada en les cinc edicions del programa ILOSER ha permès l’elaboració del projecte ILOQUID, Iniciatives Locals d’ocupació per a la qualitat i dinamització del sector de serveis d’atenció a les persones en el territori, amb l’objectiu
d’incrementar l’ocupació en el sector d’atenció a les persones amb especials necessitats i millorar, al mateix temps, la qualitat dels serveis que es presten.
Es contemplen tres eixos d’actuació: Dinamització i vertebració territorial, inserció i
millora de l’ocupabilitat (Curs d’animador/a socio cultural, treballador/es familiars i
monitor/a de lleure) i promoció d’empreses i serveis.

Promoció al teixit empresarial
Catáleg de polígons
i empreses
El passat 31 de maig es va presentar el
Catàleg de polígons i empreses e Sant
Joan de Vilatorrada. L’objectiu del mateix es donar una informació detallada
de tots el polígons existents i per desenvolupar en el nostre municipi ( Pla dels
Vinyats I, Pla dels Vinyats II, Mas Mollet
i Lledoners), tant pel que fa a extensió,
com a serveis o disponibilitat del sòl, i
facilitar així una primera informació a
totes aquelles empreses interessades en
establir-se en el territori i promocionar
també el nostre municipi a nivell empresarial.
A més, es dóna una informació addicional respecte als serveis que s’ofereixen
des de Promoció Econòmica i concretament al Centre D’Iniciatives per l’ocupació Cal Gallifa”.

Altres recursos

Catàleg promocional

Actuacions formatives realitzades
Des del centre s’ha treballat també en el desenvolupament d’accions que contribueixin a millorar la posició de la població front el mercat laboral, incentivar la seva
formació, fomentar l’esperit emprenedor i contribuir a millorar la competitivitat de
les empreses.
CURSOS FORMACIÓ
( 1r SEMESTRE 2010)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nova Web d’ofertes

Curs de carnisseria
Mòdul de sanitària
Curs de pastisseria
Curs de nòmines i seguretat social
Curs d’atenció al públic
Curs d’anglès comercial
Electricitat bàsica (supramunicipal)
Mosso de magatzem (supramunicipal)
Manipulador d’aliments
Carnet de carretons elevadors
Curs Internet bàsic
Curs d’internet avançat
Iniciació a la informàtica
Curs de Word
Curs d’Excel
Autocad per principiants
Contaplús

TALLERS/SEMINARIS LABORALS

• La comunicació no verbal en
• l’entrevista de feina
• El currículum i la carta de
presentació
• La imatge personal
• Habilitats personals
• Iniciació contractes laborals
• Comprensió nòmines
• Les oposicions
• Recerca de feina per internet
• L’entrevista de selecció
• Canals de recerca de feina
• Dinamització club feina

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

Els plans
extraordinaris
d’ocupació generen
26 contractes de
treball i milloren la
tasca de la Brigada
Municipal

Formació Ocupacional:
Tècnic en Transport Sanitari
El Departament de treball ha atorgat dos cursos d’aquesta especialitat a la comarca
del Bages, un dels quals ha estat atorgat a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. El curs que es gestiona des del CIO Cal Gallifa, és de 385 hores i el nombre de
participants, de 20 alumnes
Al finalitzar el curs l’alumne ha de ser capaç de realitzar el control i manteniment de
l’equipament sanitari i bàsic del vehicle, de realitzar les tasques d’assistència sanitària extrahospitalària i d’efectuar el trasllat sanitari de pacients, ferits i accidentats en
col·laboració amb altres professionals sanitaris segons el seu nivell de competència.

A partir del mes de juliol varen començar
els plans d’ocupació atorgats pel Departament de Treball a l’Ajuntament. Això
ha permès que 26 treballadors: paletes,
peons, ajudants de fuster i jardiners,
pintors... durant sis mesos puguin treballar en diferents actuacions, contribuint d’una manera decisiva en l’execució
d’obres i millores diverses programades.
Aquests Plans d’Ocupació han suposat
una injecció d’aire fresc per complementar la tasca de la Brigada Municipal, ja de
per sí ocupada en un reguitzell d’actuacions que fora llarg d’enumerar.

Activitats del Curs de Tècnic en Transport Sanitari

Atenció a les persones... Atenció al Consumidor

Tallers de consum “Gestionem el nostre pressupost” i
“Anem de compres”
Des de la Diputació de Barcelona, ofereixen la possibilitat de portar a terme tallers
sobre consum adreçats a diferents grups
de persones. Des de la Regidoria es va considerar, d’entre les diferents opcions escollir el taller Gestionem el nostre pressupost,
taller d’economia domèstica, adreçat a orientar el consumidor cap a una millor distri-

bució dels seus ingressos. Aquest taller es
va fer al Casal de la Gent Gran, el 27 d’abril
a les 5 de la tarda. La valoració de la persona responsable del Casal i de les persones
assistents va ser molt positiva.

a l’Espai Jove, el 8 d’octubre, amb el titol
“Anem de compres”. Es donaran a conèixer pautes per realitzar un consum responsable i evitar compres compulsives lligades
sovint a la influència publicitària

El proper taller, adreçat a joves del Cicle Superior de Primària i Secundària, tindrà lloc

Bústia del consumidor
La Diputació de Barcelona, a través d’un conveni, presta assessorament tècnic i jurídic als municipis que no disposen del serveis propis de defensa de les persones consumidores. Una vegada
al mes Sant Joan rep la visita de l’Oficina Mòbil de Consum, que s’instal·la els dijous al mercat
municipal i que ofereix informació en temes de Consum a les persones que ho sol·liciten. La principal funció que realitzen els tècnics es informar i assessorar a la ciutadania per resoldre conflictes
de consum.
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Atenció a les persones... Participació Ciutadana

El Consell de la Vila insta l’ajuntament a la promoció de
les polítiques socials i econòmiques
El passat 13 d’abril va tenir lloc el primer plenari del Consell de la Vila de Sant
Joan de Vilatorrada d’enguany, que es
va centrar en l’avaluació de l’estat d’execució del PAM 2008-2011.
Després de la presentació de la situació
actual dels compromisos adoptats per
l’equip de govern a principis de la legislatura, els membres del Consell van poder prioritzar la feina que queda per fer
abans no s’acabi el mandat.
D’altra banda, el plenari del Consell va
aprovar dues propostes d’acord que insten a l’Ajuntament a apostar per la promoció de les polítiques socials i l’activitat
econòmica en el context actual de crisi i,
per altra banda, a millorar la qualitat de
vida de les persones grans del municipi.
Amb la primera resolució aprovada, el
Consell de la Vila va sol·licitar a l’Ajuntament reforçar els serveis socials bàsics,
els serveis locals d’ocupació i els serveis
locals de promoció econòmica. També
sol·licitava al consistori un ús dels recursos municipals el màxim d’eficient possible. A més, el Consell va aprovar recolzar
la sol·licitud de suport manifestada per

part de l’Ajuntament i el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes al
Departament d’Educació de la Generalitat per poder ampliar l’oferta formativa
de l’escola i impartir el Grau d’Educació
Secundaria per a adults. Amb aquest
acord, a més, el Consell recolza les gestions de l’Ajuntament per qualificar com
a sòl industrial el terreny de Lledoners
perquè esdevingui un polígon estratègic i se suma a la petició de diversos
agents comarcals perquè la Generalitat
de Catalunya consideri el Bages com a
comarca amb necessitat de reactivació
econòmica.

Amb el segon acord pres, el Consell de
la Vila dóna suport a la sol·licitud presentada per l’Ajuntament a la Generalitat per fer un estudi de la situació actual
del Casal de la Gent Gran de Sant Joan
de Vilatorrada i l’adaptació d’aquest
servei a les noves necessitats, així com
també que el consistori en mantingui el
Consell informat. D’altra banda, es va
acordar proposar a l’Ajuntament que
planifiqui de manera concertada amb
el Govern de Catalunya l’augment del
nombre de places del servei residencial,
així com també el del centre de dia, i que
es compti amb el suport econòmic necessari per part de la Generalitat.

Sessió Ordinària del Consell de la Vila del 13 d’abril de 2010

El Consell de la Vila visita el Mas Llobet
El passat dissabte 19 de juny el Consell de la Vila de Sant Joan de Vilatorrada va
visitar el Mas Llobet, la masia del S. XVII situada prop de l’avinguda Torrent del Canigó. Amb la visita al Mas, els consellers i conselleres es van poder fer una idea de
l’estructura i estat de conservació de l’edifici per tal que, en el plenari del Consell de
la Vila previst de cara al novembre, es puguin debatre i treballar possibles usos futurs
del Mas com a equipament municipal.
Actualment el Mas Llobet està cedit a la companyia de teatre de carrer Gog i Magog, a través d’un conveni que va signar amb l’Ajuntament l’any 1993 per tal de
fer-lo servir com a seu de la companyia i magatzem.

Visita del Consell de la Vila al Mas Llobet.

22

Amb aquesta visita, doncs, es va posar en marxa el punt fort que el Consell de la Vila
es va marcar com a deures per aquest 2010: pensar el futur del Mas Llobet com a
equipament municipal, un projecte de transformació que es planteja a llarg termini.

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

Contra l’homofòbia i la transfòbia, Sant Joan t’entén!
El 17 de maig es commemora el Dia Mundial contra l’Homofòbia i la Transfòbia i enguany ens hi vam voler sumar per fer
visible el nostre compromís amb la lluita contra la discriminació cap a gais, lesbianes, bisexuals i transexuals. Aquestes
activitats se sumen a la commemoració des de ja fa tres anys,
del Dia de l’Orgull LGBT. I és que, encara que des de fa 5 anys
al nostre país s’hagi assolit la igualtat legal, encara hi ha qui
veu amb recel que existeixin maneres d’estimar diferents a la
seva, i a nivell internacional hi ha països on es manté la pena
de presó o pena de mort cap a les persones LGBT. D’aquesta
manera, Sant Joan de Vilatorrada es consolida com a municipi
pioner del Bages, la Catalunya Central, i un dels pocs del país,
que promou accions no només simbòliques de defensa dels
drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals i transexuals
(LGBT)
Durant la setmana del 17 de maig, l’alumnat d’ESO i 1r de
batxillerat de l’Institut Quercus va participar a uns tallers contra l’homofòbia i la transfòbia. Pels més petits es va programar
una hora del conte especial dedicat a la diversitat afectiva, i
pels pares i mares es va organitzar una xerrada a càrrec de
l’Associació de Mares i Pares de Gais i Lesbianes, titulada Com

fer costat als nostres fills i filles quan no són com esperem?
A més, des del passat mes de maig, la biblioteca Cal Gallifa
compta amb un fons documental específic dedicat a la diversitat afectiva, que s’ha ampliat amb l’adquisició d’una seixantena de nous documents entre novel·les, assaig, pel·lícules...

Presentació de la Mostra del Fons Documental de Diversitat Afectiva

2015: No s’hi val a badar! Solidària 2010.
Per tercer any consecutiu, la Regidoria de Solidaritat, Cooperació i Foment de la Pau ha organitzat la Solidària, una campanya de sensibilització en matèria de solidaritat, que aquest any
s’ha dedicat als objectius del mil·lenni.
L’any 2000, en el marc de la Cimera del Mil·lenni celebrada a
la seu de les Nacions Unides, a New York, 189 caps d’estat i de
govern es van comprometre a eradicar la pobresa extrema al
món. Per fer-ho, es van marcar una data, el 2015, i uns objectius a assolir, els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni,
que es concreten en vint-i-una fites.
A cinc anys vista perquè s’acabi el termini que es van marcar
els 189 països signataris de la Declaració del mil·lenni, és molta la feina que s’ha fet però molta la que queda per fer i per
aquest motiu Sant Joan de Vilatorrada ha centrat la Solidària
d’enguany a aquest tema: per donar a conèixer els vuit objectius del mil·lenni i reflexionar sobre l’estat d’assoliment a cinc
anys vista del venciment del termini establert.

L’equip de músics i el de l’ajuntament

Entre els actes programats durant els mesos de maig i juny,
destaquen la matinal Fes un gol pel Comerç Just, el taller de
mandales i objectius del mil·lenni, el concurs de postres amb
ingredients de Comerç Just, que es va celebrar en el marc de
la Festa Major; la xerrada de David Llistar, de l’Observatori del
Deute en la Globalització; el I Mercat d’Intercanvi d’objectes
infantils i juvenils, organitzat conjuntament amb les AMPA del
municipi, Xarxa Sant Joan i las regidoria d’infància i joventut;
o la cibermanifestació pels Objectius del Mil·lenni.
L’equip de les entitats
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Atenció a les persones... Immigració

“Creixem convivint”. Una exposició sobre convivència i diversitat
Durant el tercer trimestre del curs escolar, els centres educatius del municipi
han acollit l’exposició Creixem Convivint, una mostra fotogràfica amb protagonistes de Sant Joan que tracta la
convivència i la diversitat.
L’exposició, que també es va poder visitar a la biblioteca Cal Gallifa durant la
setmana de Festa Major, ha estat fruit
del treball conjunt de les tres escoles de
primària del municipi, l’institut, l’esco-

la d’adults municipal i l’escola d’adults
del centre penitenciari Lledoners al llarg
d’aquest curs escolar. Activitats quotidianes com jugar, saltar a corda o pintar,
entre d’altres, són algunes de la trentena de fotografies que mostren la relació
entre autòctons i nouvinguts a Sant Joan
de Vilatorrada. Les imatges es combinen
amb plafons que reflecteixen un valor
relacionat amb la convivència i la diversitat i que cada centre ha treballat a l’aula.
L’exposició ha estat iniciativa de la Regi-

doria d’Immigració i ha comptat amb la
col·laboració de l’equip LIC dels serveis
territorials del Departament d’Educació .
L’objectiu principal de la mostra és mostrar que vinguem d’on vinguem i siguem
com siguem tenim més coses en comú
de les que pensem i que, a l’escola i a
la vida, creixem, fent-nos grans i com a
persones, en un context de diversitat i
convivència.

Fotografies de l’Exposició “Creixem convivint”

Xerrola, aprèn i practica una de les llengües oficials
Xerrola és parlar per mer passatemps i de parlar, ha tractat
aquesta iniciativa de la Regidoria d’Immigració i l’Escola
d’Adults de Sant Joan de Vilatorrada, que des del mes de
desembre ha posat en contacte una quinzena de parelles formades, per una banda, per persones interessades en practicar
el català o el castellà oral i, d’altra banda, per persones voluntàries disposades a dedicar una estona a conversar amb algú
que vol practicar la llengua.
Amb l’acte del passat 13 de maig es va posar punt i final a la
primera edició del Xerrola, que més enllà de l’aprenentatge i
la pràctica d’una llengua ha permès establir uns lligams personals i conèixer gent de diversos orígens a aquelles persones
qui hi han participat.
A l’octubre del 2010 s’iniciarà la segona edició del Xerrola.
Així que ja ho saps, d’aprendre català o castellà i practicar
una de les dues llengües tot ensenyant a una altra persona a
parlar-la, apunta’t i participa del Xerrola!
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Entrega de diplomes de la primera edició de Xerrola

LA VIDA D’UN POBLE

Comiat de l’Escola
Joncadella

50 anys de l’empresa Falima
“Fàbrica de licors La Manresana”
L’empresa FALIMA (Fàbrica de Licors La
Manresana) celebra enguany els seus
primers 50 anys (1960-2010). El 22 de
febrer de 1960 els germans Pere i Àngel
Vilaseca, i Secundí i Joaquim Santaularia, funden la Fàbrica de Licors La Manresana. Als anys 60, només a Manresa,
hi havia 7 empreses que produïen licors,
principalment brandis, anisats i licors estomacals.

La vella escola Joncadella ens ha dit adéu
i ho ha fet en un acte emotiu i multitudinari de participació de pares i mares,
mestres, alumnes, ex-alumnes i altres
persones que d’una manera o altra han
tingut alguna relació al llarg dels seus 36
anys de vida.
El que fou el “Colegio Nacional Mixto
de Ntra. Sra. del Carmen”, popularment
conegut com l’Escola del Carme i més
endavant Joncadella de Dalt, arriba a la
fi de la seva singladura després d’un llarg
viatge on s’han format i educat centenars de santjoanencs i santjoanenques.
No ens deixa pas, ans al contrari. En el
seu lloc, avui, s’aixeca un edifici sobri i
funcional en consonància amb els temps
moderns, que ha començat a caminar
aquest setembre, i al que li desitgem
que durant molts anys més continuï amb
la seva tasca d’educar i formar nois i noies de Sant Joan, per a què esdevinguin
uns bons ciutadans i ciutadanes. Per
molts anys!

Fotos del comiat emotiu de l’antiga
escola Joncadella

FALIMA al polígon del Pla des Vinyats 1

Al 2010 FALIMA és l’únic fabricant de
Licors a la Catalunya Central, elaborant
més de 80 tipus de begudes alcohòliques, que s’adapten a les noves tendències del consum del mercat.

El Vilatorrada B, campió en la Final
del Campionat de Catalunya Territorial
Sènior B
Diumenge 13 de juny el Vilatorrada B es va proclamar campió de la Final del Campionat de Catalunya Territorial Sènior B, que es va disputar al pavelló de Sant Joan de
Vilatorrada. El Vilatorrada B va aconseguir posar-se per davant del Pineda de Mar B en
el darrer quart del partit, assegurant un partit emocionant fins a l’últim minut. Des de
l’Ajuntament es felicita tot l’equip per aquesta victòria.

Acte d’homenatge al Vilatorrada B a la Sala de Plens de l’ajuntament
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Opinió
CIU i el canvi / Grup Municipal Socialista
Fa mesos que CIU ha iniciat la seva pre-campanya electoral, anunciant un canvi a nivell municipal sense determinar gaire en quin
sentit serà.
Absents per decisió pròpia en molts assumptes municipals, per la
seva auto exclusió en la participació del Pla d’Actuació Municipal
és difícil esbrinar quin és el seu projecte polític per al nostre poble.
No obstant hi ha uns quants temes en que sí s’han manifestat
clarament en contra, la construcció de la presó i dels nous creixements (Àrea Residencial Estratègica).
En el cas de la presó està clar que cap de les prediccions negatives sobre la seguretat i el medi ambient s’han produït, i en canvi
s’ha fet un bon equipament i uns bons accessos que permetran el
futur desenvolupament del sector industrial al Lledoners. També
s’han creat gairebé 450 llocs de treball directes, molt d’ells ocupats per treballadors, que viuen al poble i a la comarca.
En el segon cas, la planificació urbanística a llarg termini dels nous
sectors de creixement, ha permès l’obtenció per via de conveni
urbanístic la cessió anticipada i gratuïta de gairebé 20.000 m2

de terreny per la construcció de la nova Escola Ametllers i el nou
Institut, això sense desenvolupar ni un sol metre quadrat d’urbanització. Tanmateix s’ha signat un conveni amb els promotors per
finançar part del futur trasllat de les línies d’Alta Tensió.
Està clar que les seves previsions no s’han complert.
Sobre la millora feta al riu Cardener, silenci total, atenent que
quan governaven a la Generalitat van ser incapaços del seu arranjament, millor dit el van agreujar amb la modificació de projecte
en la construcció del pont nou.
Últimament han donant suport a nivell local, a la plataforma a
favor de la independència que va tenir un baix nivell de participació (13%).
Deuen esperar que, el desgast que la crisi econòmica actual pot
provocar en el govern municipal i l’anunci de la no presentació
com a candidat en les properes eleccions municipals del nostre
actual Alcalde, els compensi en els resultats sense haver de suar
gaire la samarreta.

Per què no se’ns té en compte? / Grup Municipal de ERC
Una altra manera d’entendre la política municipal. Aquest podria
ser el resum de la percepció que des d’Esquerra tenim dels darrers
mesos, per no dir dels últims tres anys, de la política que l’equip
de govern santjoanenc duu a terme. Nosaltres entenem la política
municipal, no com un joc de sigles, on el que mana són les directrius nacionals, que també, però no únicament.
Ens expliquem. Partim de la idea que tots els partits que ens presentem a les eleccions municipals ho fem pensant des del poble
i en el poble. És a dir, som gent que vivim a Sant Joan, que ens
estimem Sant Joan i que, per tant, volem el millor per Sant Joan i
per la gent que hi viu. I és per això, que tots, a l’hora de redactar
el programa electoral, pensem en com voldríem que fos el nostre
poble. I d’idees bones, i de dolentes, tots en tenim.
On volem arribar, us deveu preguntar? Doncs a la simple conclusió que, mani qui mani, hauria de poder i voler escoltar l’oposició.

26

D’aquesta manera, n’estem convençuts, s’arribarien a solucions
satisfactòries per la gran majoria dels santjoanencs i santjoanenques, perquè, ja sabeu, la unió fa la força, i allà on no hi arriba
un, hi arriba l’altre.
Des d’Esquerra no acabem d’entendre per què davant l’aprovació
d’un pressupost municipal, no se’ns té en compte; per què davant
la preparació de la nostra festa, la de tots els habitants de Sant
Joan, la Festa Major, no se’ns té en compte; per què davant les
mesures que s’han de prendre per fer front a la crisi, no se’ns té
en compte... Si és cert, com diuen els que manen, que volen el
millor pel conjunt del poble, nosaltres ens preguntem: aquest ho
és només dels que els van votar, o ho és també dels que vam optar per altres opcions polítiques diferents a les seves? I és que, ja
ho dèiem al començament, per Esquerra, hi ha una altra manera
d’entendre la política municipal.

Opinió
L’ajuntament contribueix al canvi de model productiu /Grup Municipal d’ICV
Portem desde mitjans del 2008 immersos en una crisi econòmica i
financera diferent a totes les anteriors, així com diferents seran les
conseqüències. Molts sabíem i havíem avisat que el creixement de
l’economia d’Espanya i Catalunya era insostenible, que érem uns
gegants amb peus de fang. Una economia basada principalment
en la construcció, un sector no productiu, poc generador de valor
afegit; l’economia del “totxo” i el “pelotazo”. L’any 2006 es van
construir a Espanya quatre vegades mès vivendes de les que es
necessitaven. Era doncs evident que la fi era propera.
Això, lligat a una crisi financera, en la que l’especulació i l’avaricia
d’uns pocs l’estan pagant la majoria i el fet que les empreses no
tenen crèdit per poder tirar endavant els seus projectes provoca la
situació de colapse actual. Moltes empreses han tancat i d’altres
han marxat a d’altres països. Quin ha de ser el nostre model? Està
clar que no podem competir amb segons quins països poc desenvolupats o emergents on els costos laborals son infinitament
menors. Els nostres competidors han de ser les principals economies occidentals, com Alemanya: on gairebé el 15% de les petites
i mitjanes empreses són de l’àmbit del medi ambient; producció
d’energia verda, eficiencia energètica i reciclatge.
No hem de ser igenus, un canvi en l’estructura productiva d’un
país triga més de vint anys, però quan abans ens hi possem abans

arribarem, i per aconseguir-ho no nomès s’hi ha de pensar, tambè
actuar des de tots els nivells. Des de l’Ajuntament de Sant Joan
tenim un compromís ferm amb la nova economia verda.
Som membres del Pacte d’Alcaldes, un projecte a nivell europeu
que té com a objectiu reduir un 20% les emissions de CO2 en
20 anys. Vam ser un dels primers ajuntaments de la comarca en
apostar per les calderes de biomasa; escalfant l’aigua que s’utilitza al Pavelló Municial amb aquest sistema, fet que comporta
un triple benefici, l’ecònomic, el medi ambiental i la utilització de
l’estella obtinguda de la neteja dels boscos de la comarca. Tambè
estem redactant auditories energètiques de tots els edificis municipals, estem instal.lant plaques fotovoltàiques a la teulada de
l’edifici de l’Ajuntament per generar electricitat i estem treballant
per poder instal.lar plaques solars per escalfar l’aigua del Camp
de Fútbol Municipal.
Tot i que de manera molt modesta els ajuntaments també poden
contribuir al canvi cap a un model productiu amb molt futur i
potencial com el de les energies renovables, l’eficiència energètica i el reciclatge. A ICV i des la regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament n’estem convençuts i continuarem fent esforços per
aportar-hi el nostre granet de sorra.

No ens volen escoltar / Grup Municipal de CIU
La crisi econòmica que arrosseguem des del 2008 està provocant
que moltes famílies Santjoanenques tinguin greus dificultats per
accedir a alguns serveis bàsics i l’Ajuntament , com a administració mes propera al ciutadà, ha d’estar, ara mes que mai, al costat
dels seus veïns. Ens consta que es així.
Per aconseguir aquest increment de recursos en polítiques socials, que no s’ha vist prou recolzat per altres administracions com
l’Estat o la Generalitat, l’ajuntament ha tingut que tibar de mètodes, fins ara poc vistos, com el d’aprimar la seva estructura.
Quan es fa un règim per perdre pes es per què s’està massa gras o
per prescripció mèdica. En el cas del nostre Ajuntament es per els
dos motius. Molt segurament s’ha tingut la màniga massa ample
durant molt de temps i també, molt segurament, no s’han gestionat els recursos públics com calia.

El que si es del tot segur es que a Convergència i Unió no se’ns ha
escoltat, ni quan, ja fa molt de temps, varem demanar una solució
definitiva per la problemàtica de les escoles, ni quan varem demanar una nova residència per la gent gran, ni quan, any darrera
any, demanem la congelació de les taxes municipals, ni quan els
hi demanen que s’oblidin de grans creixements urbanístics i es
centrin en primar la qualitat de vida dels santjoanencs i santjoanenques… Tampoc no ens van escoltar, aviat farà dos anys, quan
al Ple del setembre de 2008 varem demanar una reducció del sous
i indemnitzacions dels polítics en un 20%!!!
En moments difícils cal que un govern escolti mes que mai, que
lluiti contra l’adversitat fins l’extenuació i, sobre tot, que impregni
caràcter. El govern del PSC-ICV de l’ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada no està per la feina. Malgrat no se’ns escolti Convergència i Unió anirà dient la seva, construint i aportant per aconseguir el millor per Sant Joan i per la seva gent.
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Foto històrica

Escola Joncadella abans de l’any 2010

Foto Actual

Escola Joncadella a partir del 2010

