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Editorial
Gràcies a tots i totes!

¡Gracias a todos y a todas!

Quan aquest Pregoner estigui a les vostres mans faltaran només tres mesos per acabar la meva travessia política de 28
anys pel món local. Aquesta revista ha estat un bon instrument per comunicar-nos amb la ciutadania i per preservar la
memòria històrica dels fets més rellevants que succeeixen al
nostre poble. En les pàgines centrals trobareu un resum del
Pla d’Actuació Municipal , amb un percentatge de realitzacions al voltant del 80%. Creiem que ha estat bé, atès el context de crisi econòmica i financera que hem viscut aquest dos
últims anys.

Cuando este boletín de “El Pregoner” esté en vuestras manos faltarán sólo tres meses para acabar mi travesía política
de 28 años por el mundo local. Esta revista ha sido un buen
instrumento para comunicarnos con la ciudadanía y para
preservar la memoria histórica de los hechos más relevantes
que suceden en nuestro pueblo.En las páginas centrales encontraréis un resumen del Plan de Actuación Municipal, con
un porcentaje de realizaciones alrededor del 80%. Creemos
que ha sido positivo, considerando la crisis económica y financiera que hemos vivido estos dos últimos años.

En aquesta legislatura hem acabat l’entorn del cal Gallifa
amb la urbanització dels sectors Nord i Sud, completant un
dels projectes més il·lusionants dels últims 20 anys. Tanmateix hem acabat l’ampliació de l’escola de Música, les millores
a l’escola Bressol i la sala polivalent a l’entorn del mas Sant
Joan, completant un espai dotacional al voltant d’un equipament històric.

En esta legislatura hemos acabado el entorno de cal Gallifa
con la urbanización de los sectores Norte y Sur, completando uno de los proyectos más ilusionantes de los últimos 20
años. También hemos acabado la ampliación de la escuela
de Música, se ha mejorado la escuela Bressol y la sala polivalente en el entorno del Mas Sant Joan, completando un
espacio dotacional alrededor de un equipamiento histórico.

Des del punt de vista educatiu hem fet un pas de gegant amb
la construcció de la nova escola Joncadella, el centre infantil
de l’escola Ametllers i l’inici de les obres del centre de Primària. També s’ha finalitzat la redacció del projecte de l’ampliació de l’escola Collbaix, que esperem endegui el nou Govern
de la Generalitat. L’Escola pública ha estat sempre un referent
al nostre poble i amb aquesta empenta es consolida la seva
capacitat i qualitat.

Desde el punto de vista educativo hemos dado un paso de
gigante con la construcción de la nueva escuela Joncadella, del centro infantil de la escuela Ametllers y el inicio de
las obras del centro de Primaria. También se ha finalizado
la redacción del proyecto de la ampliación de la escuela
Collbaix, que esperamos emprenda el nuevo Gobierno de la
Generalitat. La Escuela pública ha sido siempre un referente
en nuestro pueblo y con este empujón se consolida su capacidad y calidad.

Igualment s’ha donat un pas important pel que fa a la façana
del poble que dóna al riu Cardener tant pel que fa al Passeig
de Riu com al de l’endegament de la part més urbana de la
llera del riu. Sabor agredolç per la crisi i l’atur que està afectant a moltes famílies. Tot i que hem reforçat els serveis d’assistència social i d’ocupació, així com els recursos per pal·liar
els seus afectes, aquesta està afectant molt durament i caldrà
continuar amb polítiques de suport mentre duri.
Voldria donar les gràcies a les Entitats que han col·laborat
amb l’Ajuntament durant aquests anys i als grups polítics de
l’oposició CIU i ERC pel seu respecte i treball. També voldria
agrair el suport durant tants anys de la major part de la ciutadania, gràcies per haver-me volgut d’Alcalde i haver pogut
construir una part molt important d’aquest poble, gràcies als
companys del PSC que sempre han confiat en mi i m’han
donat suport, així com al grup d’ICV que sempre ens ha fet
costat des del Govern. Gràcies a tots i totes, endavant Sant
Joan de Vilatorrada!!

Ezequiel Martínez Mulero
Alcalde de Sant Joan de Vilatorrada
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Igualmente se ha dado un paso importante en el acondicionamiento de la fachada del pueblo que da al río Cardener
con la urbanización del Passeig del Riu así como por la canalización de la parte más urbana del cauce del río. Hay un sabor
agridulce por la crisis y el paro que está afectando a muchas
familias. A pesar de que hemos reforzado los servicios de
asistencia social y de ocupación, así como los recursos para
atenuar sus afectos, esta está afectando muy duramente y
habrá que continuar con políticas de apoyo mientras dure.
Querría dar las gracias a las Entidades que han colaborado
con el Ayuntamiento durante estos años y a los grupos políticos de la oposición CIU y ERC por su respeto y trabajo. También querría agradecer el apoyo durante tantos años de la
mayor parte de la ciudadanía, gracias por haberme querido
de Alcalde y haber podido construir una parte muy importante de este pueblo, gracias a los compañeros del PSC que
siempre han confiado en mí y me han apoyado, así como
al grupo de ICV que nos ha apoyado desde el Gobierno.
Gracias a todos y todas, adelante Sant Joan de Vilatorrada!!
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A fons...

Un pla d’obres estatal, ben aprofitat!
Aquest segon pla d’obres de l’Estat, ha estat una benedicció
pels Ajuntaments. En un període de restriccions en la inversió, aquest pla ha servit per mantenir l’activitat del sector de
l’obra pública durant el 2010 i per ajudar a tirar endavant
projectes municipals difícils de portar a terme.
L’ampliació i renovació de les dependències d’atenció a les
persones a la planta baixa de l’Ajuntament, conjuntament
amb la construcció d’una nova fase del projecte de la piscina
coberta amb la construcció d’un nou vas i la sala de màquines soterrada del futur equipament, han estat els projectes
més importants.
El tancament de la pista coberta de Sant Martí de Torroella
ha possibilitat la construcció d’un equipament polivalent pel
poble, l’ impermeabilització de la teulada de l’Ajuntament,
la col·locació de plaques fotovoltaiques, la connexió per fibra òptica d’equipaments municipals i la posta en marxa de
la primera fase d’instal·lació de càmeres per videovigilància
a equipaments municipals, són una mostra de l’ utilització
eficient i pràctica d’aquests fons estatals.
Projecte de millores d’eficiència energètica a l’edifici de
l’Ajuntament: col·locació de plaques fotovoltàiques.

Proposta de consens pel desenvolupament del sector
de la fàbrica de Tèxtil Riba
Després del tancament de la fàbrica, el propietari ens va manifestar la seva intenció de no continuar l’activitat industrial i
ens va sol·licitar la possibilitat de que els terrenys es poguessin
transformar en un sector residencial. Atès que és un sector
important i que mai s’havia estudiat urbanísticament dintre
del Pla General d’Ordenació, se li va suggerir que prèviament
fes una proposta tècnica tenint en compte les previsions de
cessions urbanístiques actuals, i també se li va suggerir que
contemplés la possibilitat d’ubicació en el futur d’un equipament escolar en aquest sector.

ment de l’actual Institut per necessitats futures. Les edificacions es retiraran un mínim de 25 metres de la frontal de l’actual
límit del c/ Montconill.
Tanmateix es va acordar demanar paral·lelament a la Diputació
de Barcelona un estudi de travessia urbana del tram comprés
entre el Pont de la carretera de Calaf i el semàfor actualment
existent, per tal de pacificar el trànsit en aquest sector i facilitar
l’accés a la zona esportiva des de l’actual pas paral·lel al canal.

Posteriorment l’equip de Govern ha plantejat a la resta de forces polítiques presents a l’Ajuntament la possibilitat de consensuar el futur desenvolupament d’aquest sector. El repte ha
estat acceptat per tothom i després de diverses reunions amb
els tècnics de la propietat i municipals, amb l’assistència de
representants dels grups polítics del PSC, CIU, ICV i ERC, s’ha
arribat a una proposta de consens basada en un seguit de
criteris que l’equip redactor haurà de tenir en compte. Cal reservar un espai per equipament escolar d’un mínim de 5.000
m2, sota la muntanya de Vilatorrada i una zona verda que
preferentment es situarà en la façana de l’actual entrada per
la zona esportiva, per tal de preservar l’ imatge i visual de l’entrada actual.
També caldrà tenir en compte mitjançant una modificació de
l’actual Pla General, de transformar el viari perimetral al voltant de l’ Institut en un sender per vianants que connectarà
amb la zona esportiva, tanmateix s’ampliarà l’espai d’equipa-

Fàbrica Tèxtil Riba
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A fons...

Suport a l’ocupació i a la formació
En aquesta legislatura una de les preocupacions de l’equip de
govern ha estat el donar suport a totes aquelles iniciatives que
conduïssin a millorar la situació de l’ocupació: suport als emprenedors, plans d’ocupació, escoles taller, cases d’ofici... i la
formació al nostre municipi.

Volem agrair l’ampli suport rebut de l’anterior Govern de la
Generalitat i la bona feina que s’està fent des del CIO de cal
Gallifa. En aquest sentit presentem un ampli resum del conjunt d’actuacions que s’han fet al llarg d’aquests darrers anys.

SEMINARIS EMPRESARIALS
ANY 2007

ANY 2008

ANY 2009

ANY 2010

La llei 32/2006 sobre subcon- Fidelització i motivació per mi- Seminari de generació d’idees i Finances per emprenedors.
tractació en el sector de la llorar la productivitat.
creació empreses.
construcció.
Nou estatut del treballador au- Taller eficiència.
El pla de màrqueting per emtònom.
Principals tècniques de reclaNetworking: com fer bons prendedors.
mació d’impagats.
contactes. El contacte, font de
clients.
Rebaixes: una oportunitat de
negoci.
63 participants

Club de la feina
L’espai Club de la feina es porta a terme amb la finalitat de garantir espais
i de facilitar eines i suport tècnic a les
persones en procés de recerca de feina
davant els dubtes i /o demandes que
puguin sorgir en el procés.

Com fer marketing a cost 0.
50 participants

24 participants

participants

Intermediació – orientació laboral
L’Objectiu és millorar l’ocupabilitat dels demandants d’ocupació. Es detecten les
necessitats individuals dels demandants per tal d’establir un itinerari d’inserció personalitzat. S’acompanya el demandant al llarg del seu itinerari i es facilita la intersecció entre l’oferta i la demanda
Actuacions realitzades
Període

Entrevistes

Assessoraments
individuals

2010
2009
2008
2007
TOTAL

266
403
280
175
1124

310
255
221
163
949

Sessions
grupals
Participants.
969
327
57
60
1413

Sessions
inform.
Participants.
66
33
29
22
150

Actuacions complementàries
L’alta afluència de persones que l’utilitzen habitualment consolida aquest
servei al centre, reorganitzant l’espai
de Club de feina habilitant al CIO Cal
Gallifa una petita àrea Club feina II per
donar resposta al moment actual, amb
cinc ordinadors, impressora, connexió
Internet, el PAS, material de consulta...
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Destaquem algunes de les actuacions
complementàries als cursos de formació
ocupacional i contínua, que s’han portat a terme al llarg del segon semestre
del 2010 amb la finalitat d’incidir en
la millora de l’accés al mon del treball
adreçat a persones en situació d’atur:
S’han realitzat 49 tallers laborals (canals
recerca de feina, l’entrevista de selecció, portals de recerca feina internet,
comunicació, habilitats socials, imatge
personal, resolució conflictes, la selecció de personal, Oposicions...) amb una

participació de 282 persones; 13 tallers
informàtica (word, internet, autocad,
comptabilitat informatitzada..) amb
142 participants, així com també es van
portar a terme accions formatives específiques com la millora de competències professionals (Utilització d’eines i
tècniques específiques d’especejament,
tècniques d’administració de personal,
nòmines i contractes, tecnologia rehabilitació, TPC, monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil, treballador/a familiar...) en que el nombre de participants
ha estat de 120.

A fons...

PAS (Punts d’Autoservei)
La implantació dels Punts d’Autoservei
(PAS) com a servei de proximitat, en
les dependencies del CIO Cal Gallifa,
permet que els ciutadans accedeixin a
informacions i tràmits que es duen a
terme en les oficines de Treball sense la
necessitat de desplaçar-se a aquestes.
Serveis i tràmits que es poden fer:
• Catàleg de prestacions: Permet a un
ciutadà la consulta de les diferents prestacions, els tràmits a realitzar i la documentació a presentar
• Renovació de la demanda

• Sol·licituds: Permet a un ciutadà obtenir impresos una sèrie de formularis de
sol·licitud de prestacions.
• Informes: Permet a un ciutadà consultar i imprimir informes personalitzats.
• Situació administrativa: Permet a un
ciutadà realitzar canvis en la situació administrativa de la seva demanda.
• Actualització del perfil: Permet a un ciutadà actualitzar les dades del seu perfil.
• Cursos: Permet a un ciutadà cercar
cursos de formació que ofereix el SOC
i pre inscriure’s als mateixos
• Ofertes: Permet a un ciutadà cercar
ofertes de feina.

Punt d’Autoservei a les dependències del CIO

Plans d’ocupació – formació
Són accions de millora ocupacional, enteses com aquelles que comporten la contractació de persones desocupades per a la realització d’una obra o servei d’interès
general i social, amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat.
Programa
Escoles-Taller Cases d’Oficis
Tallers Ocupacionals
PO
PEOL

2007
50
-10

PERSONES CONTRACTADES
2008
2009
2010
16
8
18
16
-------8
8
26
14

Tallers ocupacionals

Formació
L’àrea de formació del Centre d’Iniciatives per l’Ocupació “Cal Gallifa” té com a
objectiu millorar les capacitats formatives dels usuaris per tal de millorar la seva
competència professional. L’objectiu central del pla de formació del centre consisteix en satisfer tant les necessitats individuals dels usuaris com adequar la formació
a les demandes de les empreses. Els serveis que ofereix són:
Formació ocupacional: cursos per proporcionar els coneixements i habilitats necessàries per accedir a un lloc de treball en ocupacions demandades pel mercat laboral. Accions formatives per capacitar i qualificar professionalment els treballadors
a l’hora d’accedir a un lloc de treball.
Aquestes accions formatives inclouen pràctiques reals a les empreses i poden participar-hi aquelles persones amb més de 16 anys i que es trobin en situació d’atur.
S’imparteixen cursos de: informàtica, noves tecnologies, sanitats, administració i
gestió, serveis a les persones, etc.
Formació contínua: anualment el centre programa una sèrie de cursos i seminaris
adreçats a les persones en actiu per tal de millorar les seves capacitats com a professionals. En aquestes accions formatives poden participar-hi aquelles persones amb
més de 16 anys que treballin per compte propi o per compte d’un altre.
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Territori... Obres i Manteniment

Renovació claveguera c/Sant Mateu
La segona quinzena de Gener van començar les obres de renovació d’un tram
de la claveguera del c/ Sant Mateu, entre
el passatge Sant Isidre i el c/ Josep Rojas,
davant l’Ajuntament.
Les noves construccions que s’han fet en
els últims anys en aquest carrer, el deteriorament i la insuficient capacitat de la
claveguera existent, feien del tot necessari la renovació d’aquest tram.
La claveguera renovada tindrà 136 metres de longitud i entre 50 i 60 cm de
secció i connectarà amb la rasa que passa al costat de l’Ajuntament.
L’obra l’ha portat a terme l’empresa Pisos
Montserrat SL, té un cost de 54.978,00€
+ IVA i serà finançada el 50% per l’Ajuntament i la resta pels promotors dels
nous habitatges.

Obres al carrer Sant Mateu:
renovació de la claveguera

Territori... Urbanisme

Urbanització dels Polígons d’Actuació 11 i 12 del Passeig
del Riu: inici del procés de licitació.
Després de la sentència favorable a l’Ajuntament que permet el
desenvolupament del sector mitjançant el sistema de cooperació, s’ha procedit a l’actualització de preus del projecte d’urbanització i a l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació
després de desestimar els recursos presentats pels propietaris.
Aquest fet ha estat una de les causes principals en el retard de
la urbanització d’aquest sector tant important per la connexió
viària i peatonal del Passeig del Riu.
Tanmateix s’ha iniciat el procés de licitació del projecte d’urbanització per tal de procedir de forma immediata a l’ inici de
les obres. El finançament del projecte serà del 50% a càrrec de
l’Ajuntament i del 50% a càrrec del propietari, tal i com està
aprovat al Pla General d’Ordenació i que no va ser qüestionat
per cap propietari del sector.
Passeig del Riu
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Territori... Medi Ambient

Apostem per les noves tecnologies
Un dels projectes del FEOSL, finançat pel govern central, que hem dut a terme ha
sigut la connectivitat dels equipaments municipals per mitjà de la fibra òptica i la
tecnologia Bonding EFM. És el cas de Policia Local, Mas Sant Joan, zona esportiva,
entre altres.
Igualment s’han instal·lat càmeres de miniaturització en els edificis municipals amb
l’objectiu de garantir la seguretat i poder dissuadir les bretolades.Tanmateix, properament es disposarà d’accés WiFi gratuït en alguns d’aquests equipaments (seguint
les pautes que fa la CMT en la seva circular 1/2010).
L’Ajuntament i les dependències municipals utilitzaran la veuIP per a les seves comunicacions internes, aconseguint d’aquesta manera optimitzar els costos i consolidar
la seva infraestructura de xarxa.

Un compromís que estem complint
Pel que fa a accions ja incloses en el
PAES, hem pogut instal·lar Plaques Tèrmiques als vestidors del Camp de Futbol i hem elaborat diverses auditories
energètiques de tots els equipaments
municipals, per tal de tenir un millor
coneixement sobre quina és al situació
actual i quines són les mesures futures
a emprendre, per poder disposar d’ uns
equipaments més eficients.

Nous reptes
En el ple celebrat el passat 27 de gener, l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada aprovà el Pacte d’Alcaldes per
l’Energia Sostenible (PAES), en el qual
l’Ajuntament es compromet a reduir
més del 20% de les emissions de diòxid
de carboni de l’any 2005 a l’any 2020,
a aconseguir millorar l’eficiència energètica dels equipaments en un 20% i a
fomentar i potenciar les energies renovables fins que aquestes suposin el 20%
del consum local.
Per tal de poder reduir aquestes emissions s’ha elaborat un pla d’acció amb
les diverses actuacions a dur a terme per
al compliment d’aquest objectiu. Aquest
treball, realitzat amb el suport de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona,
esdevindrà un document tècnic a tenir
en compte en totes les àrees de l’Ajuntament, passant a ser, a partir d’aquest
moment, una temàtica transversal a treballar en les noves línies a emprendre.

Una passejada pel
nostre terme

Plaques tèrmiques als vestuaris
del Camp de Futbol.

Ampliació rec automàtic zones verdes:
tram inicial Av. Torrent del Canigó
Les obres d’arranjament i millora del rec
automàtic de la zona enjardinada del
costat del CAP quedaven pendents des
de la seva ampliació. D’aquestes obres
se n’han fet càrrec d’una part el Departament de Salut i de l’altra l’Ajuntament,
aprofitant els Plans Extraordinaris d’Ocupació Local.

Hi ha molts dels nostres veïns i veïnes
que practiquen un esport ben senzill i
saludable: el caminar. Des de l’ajuntament hem editat unes guies que es titulen “Rutes d’aigua i secà de Sant Joan
de Vilatorrada” amb la col·laboració de
la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.
Els seus autors, en Jordi Planell i en Marc
Vilarmau, presenten un seguit d’itineraris que transcorren pel nostre terme i
que es poden fer tant a peu com en bicicleta. Estan recollits els indrets més característics del nostre poble, com podria
ser el forn de maons que hi ha a Sant
Martí de Torroella, la torre de Sant Martí,
o la fossa comuna de la Guerra Civil que
podem trobar al camí de les Torres.

Les obres han consistit en una ampliació
de les zones de rec per tal d’optimitzar el
comptador existent i millorar l’eficiència
del rec del parterre.
Millora del rec automàtic de la zona
enjardinada del costat del CAP
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Atenció a les persones... Educació

El nou centre de primària a l’Escola
Ametllers serà una realitat
Al mes de setembre, els alumnes de primària de l’escola Ametllers, varen iniciar el
curs provisionalment als edificis del c/ Sol, on hi havien estat els alumes d’Infantil
de l’escola Joncadella . Durant l’estiu, l’Ajuntament, un cop més, en un exercici de
corresponsabilitat que sovint hem de fer, va assumir tasques que corresponien al
Departament d’Ensenyament i vam adequar els espais i els edificis per poder ubicar
correctament els nens i nenes.
El mes d’octubre varen començar les obres de l’edifici de Primària al costat de l’actual
edifici d’Infantil . S’ha constituït una comissió de seguiment de les obres i en aquest
moment s’està seguint el calendari previst. S’ha fet un important moviment de terres
i l’adequació dels terrenys amb els murs corresponents, s’han fet els fonaments dels
edificis i en aquests moments ja podem visualitzar part de l’estructura de l’edifici
principal. L’obra està prevista que s’acabi el mes d’agost d’enguany, per tal de poder
començar el proper curs a les noves instal·lacions.

Obres de l’edifici de Primària a l’escola Ametllers.

Ampliació de l’escola
Collbaix, sense llum
verda encara
El projecte d’ampliació a dues línies de
l’escola Collbaix, sobre el paper està dat
i beneït. Solament resta l’acord de govern que permeti dotar-lo pressupostàriament. Només a partir d’aquí podrem
preveure el calendari d’execució de
l’obra.
L’escola Collbaix va estar al Ple de gener
per expressar el seu malestar davant de
la manca total de notícies al respecte i alhora continuar demanant el suport que
des de l’Ajuntament sempre ha tingut.
L’equip de govern municipal, amb el suport de l’oposició, seguirem treballant
i pressionant l’administració educativa
de la Generalitat per tal d’obtenir una
resposta, que fins ara encara no s’ha donat. En aquest sentit l’escola va lliurar al
Director General un manifest per la nova
Consellera exposant la seva problemàtica, aprofitant la seva estada a Sant Joan
de Vilatorrada amb motiu de la inauguració de l’escola Joncadella. Amb motiu
del canvi de Govern de la Generalitat el
Ple de l’Ajuntament de març, per unanimitat, ha renovat la petició de l’ampliació de l’esmentat centre.

Conferència del Dr. Valentí Fuster
El passat 20 d’octubre i amb motiu dels
actes de la inauguració oficial del curs
escolar, vam comptar, a la Sala de Cultura de cal Gallifa, amb la presència del
doctor Valentí Fuster, tota una eminència en el camp de la ciència mèdica i de
la investigació, especialment en els temes relacionats amb les malalties cardiovasculars i en la seva prevenció.
Com podem suposar, l’acte va anar més
enllà del que es preveu com a motiu per
a una inauguració del curs escolar, per
bé que sí hi tenia una relació molt directa amb l’escola i amb les seves activitats.
La Sala de Cultura va reunir unes trescentes persones. El doctor Fuster va fer
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una intervenció molt relacionada amb la
salut i els estils de vida i l’optimisme amb
què s’han d’afrontar els reptes, els problemes, les preocupacions, les diferents
situacions del dia a dia... per gaudir
d’una millor qualitat de vida. Igualment
va parlar del programa de Salut Integral
que ell mateix dirigeix i que està destinat a promoure hàbits saludables a l’escola en l’alimentació i en l’exercici físic,
per tal de prevenir i evitar altres hàbits
nocius per a la salut i les malalties, en
aquest cas cardiovasculars.
Salut Integral és un programa pilot del
que, des d’aquest curs escolar, en formen part les escoles d’educació infantil

i primària del municipi, que, a més de
l’impuls de l’equip del doctor Valentí
Fuster, compta amb la col·laboració de la
Fundació Alícia.

El Dr. Valentí Fuster va oferir una
conferència a Cal Gallifa

Atenció a les persones... Festes

Nova edició de la Fira Festa de Tardor
L’últim cap de setmana d’octubre Sant
Joan va celebrar una nova edició de la
Fira Festa Tardor. El tret de sortida el va
donar la 14ena edició de la Fira Ramadera, el dissabte 30, amb la mostra de diferent bestiar i les exhibicions hípiques.
El mateix dissabte a la tarda es va poder
veure una demostració de bitlles catalanes i, més tard, la tradicional botifarrada
i el Festival de Dansa.
El diumenge 31 va començar amb la
inauguració de la XIX Fira d’Artistes i Artesans. Durant tot el dia es van poder
trobar parades i exhibicions de diferents
artesans del nostre país. A la tarda, au-

dició de sardanes a càrrec de la Cobla
Principal de Berga.
Durant el matí, es va celebrar la 28ena
Trobada de Gegants, amb la presència de gegants de diferents poblacions
de Catalunya. Durant tot el diumenge,
el dia de més assistència de públic, els
botiguers i botigueres de Sant Joan van
sortir al carrer i les entitats i col·lectius
van mostrar la seva feina al Pati de la Ludoteca. La Fira Ramadera també va ser
molt visitada, amb la matinal hípica i el
dinar popular de la Fira. Des d’aquí volem agrair a totes les persones que, any
rere any, fan possible aquesta festa.

Exposició de bestiar

Fira d’artesans del carrer del Riu

Fira de Comerç Local

Atenció a les persones... Mercats

Reestructuració de les parades		
En el marc del procés d’adequació de
les parades del mercat setmanal de venda no sedentària s’ha fet necessària la
revisió de la distribució física de la seva
ubicació per tal d’adaptar-la a mesures
de seguretat en el supòsit d’haver de
respondre a algun tipus d’emergència,
ja sigui per part de les persones usuàries
o dels i de les paradistes.
En breu quedarà totalment acabat el repintat definitiu. El procés de revisió està
ja en la seva fase final.
Mercat setmanal
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Atenció a les persones... Cultura

Concerts de
Primavera
Aquest any podrem tornar a gaudir de
bona música a la Capella de l’Escola
Municipal de Música. Estem treballant
en tancar el cartell dels concerts, però
a diferència potser d’altres anys, estem
intentant que els grups que hi participin
tinguin o hagin tingut una relació més
o menys directe amb l’escola. Cal posar
en valor el que tenim, que és molt i de
molta qualitat.

La fossa de la Guerra Civil
El mes d’abril de l’any 2008 la Direcció General de Memòria Democràtica del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya va presentar públicament una investigació que comptabilitzava 179 fosses
comunes a Catalunya, de les quals dues es troben a la comarca del Bages: l’una a
Manresa i l’altra a Sant Joan de Vilatorrada.
La fossa corresponent al nostre terme es troba ubicada aproximadament a 200 m.
de l’inici del camí de les Torres, a la banda esquerra. Segons el “Libro de partes” de
la Creu Roja de Manresa, aquesta podria contenir 15 cossos corresponents a soldats
de l’exèrcit de la República. En breu iniciarem els treballs d’arranjament i senyalització d’aquest espai. Cal sempre tenir molt present la història per tal de no tornar a
cometre els mateixos errors.

Concurs concert
Pòdiums
El proper 28 de maig celebrarem el Concurs de Pòdiums. Fa ja més de dinou
anys d’aquest concurs i la qualitat dels
músics que hi participen és cada vegada
major.
Des de l’Ajuntament hem intentat ajudar sempre els joves talents en els seus
primers anys de carrera, que com us
podeu imaginar, són els més difícils.
Creiem que aquest concurs i els seus
premis, són un petit element motivador
per a aquests joves artistes per tal que
continuïn treballant i esforçant-se.

Els regidors Víctor Marcos i Albert Marañón davant la fossa de la Guerra Civil.

El Pla d’Equipaments Culturals
En col·laboració amb l’àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, estem elaborant un Pla d’Equipaments culturals. Serà una eina que ens haurà de servir per veure
quines mancances de caire cultural hi ha en el nostre municipi, així com obtenir nous
instruments per racionalitzar i millorar la gestió en els equipaments actuals.
El nostre municipi s’ha caracteritzat sempre en tenir una bona oferta d’espais culturals i volem que continuï sent així. En el mateix Pla, també és previst que es tinguin
en compte possibles usos del Mas Llobet.

Concurs de Pòdiums
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Atenció a les persones... Benestar social

Acabades les obres d’ampliació de les
dependències d’atenció social

Per segon any consecutiu des de serveis socials i solidaritat hem promogut
la campanya de recollida d’aliments. Cal
dir que la campanya ha estat ben acollida i s’han recollit aliments que s’han
repartit en lots aproximadament a 100
famílies.

Tal com estava previst a finals de desembre s’han acabat les obres d’ampliació de
les noves dependències d’atenció social,
que guanyen espai sobretot per l’atenció directa al públic i pels treballadors de
l’administració: més despatxos per les
treballadores socials i per l’educadora,
una sala de reunions, una sala d’espera
i magatzem propi.
S’han posat vidres dobles, els espais són
més lluminosos i transparents, i estan
millor insonoritzats. També s’ha posat
nou mobiliari. Les noves dependències
han començat a funcionar la primera
setmana de febrer.

Campanya de
recollida d’aliments

Donem gràcies a totes les persones
i entitats que han fet la seva aportació, així com als voluntaris, centres educatius i Caritas per la seva
col·laboració.

Remodelació de les oficines de Benestar Social

Campanya cap nen sense joguina
Un any més s’ha portat a terme aquesta campanya amb les aportacions pròpies de l’Ajuntament, donacions de particulars i
l’ajut de la Caixa. S’han pogut repartir joguines fins a un centenar de nenes i nenes. Gràcies a tots els quin han col·laborat
directa i indirectament.

Atenció a les persones... Gent gran

Un llit d’urgència per a la gent gran maltractada
Fruit d’un conveni entre el Consell Comarcal del Bages i el
Patronat Assistencial de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, s’ha creat un nou servei que es donarà des de la
Residència L’Atzavara.
Aquest es va presentar públicament el dia 5 de novembre
del 2010 i consisteix en un recurs d’allotjament urgent residencial per a víctimes de maltractament a la gent gran.
Es tracta d’un tipus d’equipament que vol proporcionar un
acolliment urgent, amb un màxim de 96 hores, per a les
persones grans maltractades en situació de risc immediat.
Amb la creació d’aquest allotjament urgent residencial, les
persones grans maltractades podran disposar d’un llit i cura
fins que es trobi una plaça residencial definitiva.

Presentació del nou servei per la gent gran maltractada
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Atenció a les persones... Gent gran

Activa’t
Des de l’Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada, i a través de la regidoria de
Salut, coordinats amb la Generalitat de
Catalunya, estem intentant impulsar un
programa anomenat “ACTIVA’T”, que
seria un Pla d’activitat física, esport i salut (PAFES), que pretén oferir una campanya dirigida a la població sedentària,
perquè s’incorpori a un programa d’activitat física amb finalitats saludables.
La pràctica regular d’activitat física ens
permetrà gaudir d’una millor salut física
i mental.
A Sant Joan ho farem amb el programa
Activa’t Caminant. Properament podreu
trobar a totes les entitats públiques del
municipi uns petits fulletons amb dues
rutes establertes pel poble i uns consells
a seguir per poder començar a gaudir
dels beneficis de l’activitat física.

Projecte d’ampliació de 10 places
de Centre de Dia
El centre de dia de la Residència L’Atzavara ha estat un dels serveis que més
canvis ha patit. Amb l’obertura d’aquest
es donava acollida a 15 usuaris de Centre de Dia. Veient la necessitat d’ampliació per a poder arribar a més persones
del poble, el maig del 2009 es va demanar poder ampliar a 10 places més.
El Departament de Benestar i Família va
concedir aquesta ampliació a principis
del 2010. Finalment, el setembre del
2010 s’ha demanat poder ampliar en 5
places més per tal de poder tenir les màximes places que admet el Centre de Dia
L’Atzavara arribant a poder donar assistència a 30 usuaris.

La regidora Paquita Garcia parlant amb els avís
del Centre de Dia de la Residència L’Atzavara

Conferència sobre la fibromiàlgia
El dia 22 de setembre, a la sala petita de Cal Gallifa, es va fer
una xerrada a càrrec del professor -terapeuta Miguel Angel
Darshan, que parlava de com superar el cansament, l’insomni
i la depressió als malalts de fibromiàlgia i fatiga crònica. La
xerrada va ser tot un èxit. Van assistir a prop d’una cinquan-

tena de persones, bona part d’elles afectades per la malaltia, i
al finalitzar vàrem comptar amb la presència de representants
de l’Associació Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia que van
presentar la seva entitat i van parlar una mica de les seves experiències, oferint el seu suport als afectats i als seus familiars.

Festa de la Gent Gran
El diumenge, 24 d’octubre es va fer l’habitual homenatge a la Gent Gran del
nostre poble. L’homenatge es va adreçar
a les persones nascudes a l’any 1926 .
L’acte va començar al matí amb la celebració de la missa a la parròquia i amb
la magnífica actuació musical de la coral
“Casa Nostra”.
A la tarda els homenatjats van assistir,
acompanyats dels seus familiars, a Cal
Gallifa, on es va continuar amb la festa. La celebració es va iniciar amb els
parlaments de benvinguda i felicitació
a càrrec de l’Alcalde Ezequiel Martínez,
Acte d’Homenatge a la Gent Gran
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de la Regidora de la Gent Gran Paquita Garcia, del president de l’Associació
Gent Gran Les Oliveres Francisco López i
del president del grup artístic Amics per
sempre Jaume Sagristà. Seguidament es
va fer el lliurament de diplomes i plaques
commemoratives als homenatjats. Tota
la festa va estar amenitzada per l’Associació de Gent Gran Les Oliveres i per
el grup artístic Amics per sempre. El resultat va ser un magnífic espectacle del
que vàrem gaudir tots els presents. Per
finalitzar es va donar berenar per tots els
assistents.

Atenció a les persones... Infància i joventut

Pessebre vivent
Com ja va sent tradició, un any més,
els santjoanencs hem pogut gaudir del
pessebre vivent realitzat al Mas Llobet,
amb una participació de vàries persones
i entitats del poble, als quals agraïm des
d’aquestes línies el seu esforç i predisposició.
Aquest any, malauradament va haver-hi
moltíssima gent que no va poder gaudir del pessebre per la gran afluència de
públic. Esperem que aquesta situació es
pugui resoldre en properes edicions.
Pessebre vivent 2011

Cavalcada de Reis
Enguany s’ha celebrat la cavalcada de reis amb una gran afluència de públic al carrer, el bon temps va acompanyar a una
comitiva formada per diverses carrosses i el bus de la il·lusió.
Des de la regidoria d’infància i joventut volem felicitar la nova
junta de la comissió per preparar una cavalcada tan reeixida,
i no volem oblidar, tampoc, la gran tasca desenvolupada per
l’anterior comissió que va estar preparant aquesta tarda màgica
per als infants del nostre poble, els anys passats.
Encoratgem a l’actual comissió perquè continuï realitzant una
cavalcada sinó millor, almenys igual com la d’aquest any, que ha
superat amb escreix les expectatives marcades, igualment esperem que els habitants del poble col·laborin en properes edicions
per tal que tots i totes plegats puguem gaudir d’una dia tan
especial per als infants i als adults.
Focs artificials a la Cavalcada de Reis

Espai de joc
La ludoteca municipal va tornar a obrir les portes el mes d’octubre, després que
durant el mes de juliol es celebrés la ludopiscina en les instal·lacions de la piscina
municipal. En aquesta nova etapa, els infants han de pagar una petita quota d’assistència per garantir un servei de qualitat.
La ludoteca està oberta tots els dies a les tardes i els infants han d’inscriure’s per
poder participar, els dimarts però, es fa espai familiar sent el dia en que es pot entrar
de forma gratuïta i sempre acompanyat per un familiar adult.
Durant el mes de desembre s’ha realitzat el casal de Jocs i joguines amb una trentena d’infants i la sortida al Campi qui Jugui amb una assistència de 50 nens/es que
van poder gaudir de l’activitat al palau firal.

Espai Jove:
organització
d’usos i espais
Per donar un major impuls a l’ús de l’espai jove, s’ha cregut convenient potenciar les seves aules deixant l’espai a entitats del poble perquè aquestes puguin
disposar d’un espai on reunir-se, prèvia
reserva de sala.
D’aquesta manera, a més de ser un espai per als joves del nostre poble també es fa extensible el seu ús a altres
col·lectius del poble que necessitin disposar de l’equipament municipal.
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Atenció a les persones... Polítiques d’Igualtat Dona-Home

Pam a Pam, contra la violència de gènere
Des del passat 25 de novembre, tothom
qui hagi passat pel Passatge Mas Sant
Joan haurà vist una paret pintada on
apareix una noia amb un llarga cabellera
i moltes mans. Són les mans dels nens i
nenes, joves, dones i homes que aquell
mateix dia van commemorar el Dia Internacional Contra la Violència de Gènere col·laborant amb la pintada de la
paret que va organitzar la Regidoria de
Polítiques d’Igualtat i la Comissió de la
Dona.

A la paret es pot llegir el lema “No em
donis un cop de mà, treu-me-la de sobre“ i vol fer visible la xacra de la violència de gènere present en la nostra societat. A més de la pintada de la paret,
la diada es va commemorar amb altres
activitats, com un taller d’autoestima o
una cantata infantil que va reunir uns
dos-cents nens i nenes de diferents escoles de música de la comarca i les seves
famílies a la Gallifa. Aquest acte formava part de la campanya organitzada pel
Consell Comarcal del Bages.

Paret que es va pintar en motiu del 25 de
novembre al Passatge Mas Sant Joan.

El març, un mes dedicat a les dones
Per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, la Regidoria de
Polítiques d’Igualtat i la Comissió de la
Dona organitzen un seguit d’actes adreçats a tothom. Enguany, per exemple,
s’ha celebrat un Club de Lectura dedicat a la novel·la “Olor de Colònia” de
l’escriptora Sílvia Alcántara. També s’ha
presentat el llibre “Elizabeth Eidenbenz:
més enllà de la maternitat d’Elna”, a

càrrec de la seva autora, Assumpta
Montellà.
El dia 8 el dediquem a les dones amb
empenta i per aquest motiu, vam organitzar una taula rodona amb dones emprenedores de la comarca que han tirat
endavant el seu projecte fins a convertirlo en una important empresa i d’altres
que tot just comencen a fer-lo realitat.

Abans d’aquest acte, però, vam convidar
a tothom a portar qualsevol cosa que fes
soroll i fer una sonada a la Plaça Major.
La segona meitat del mes de març es va
poder visitar l’exposició Dones i empresa a la Biblioteca. Finalment, i com ja va
sent tradició, no pot faltar el Sopar de
Santa Consol, tothom porta el que vol
i la caminada pel camí Florenci Codina.

Desplegant el Pla d’Igualtat 2010-2013
Ja fa gairebé un any que es va aprovar el Pla d’Igualtat de
Sant Joan de Vilatorrada 2010-2013. Durant aquests mesos la
Regidoria ha treballat en les diferents línies que marca el Pla.

de les dones, s’han programat dos cursos que compten amb
una important afluència de dones, el Gimnàs emocional i el
Curs de Teràpia del Riure.

En relació a la lluita contra la violència de gènere, per exemple, s’han fet accions de sensibilització per a la ciutadania a
partir de la commemoració del 25 de novembre, s’ha donat
continuïtat a l’adhesió de Sant Joan al Servei de Suport Psicològic i Jurídic que ofereix el PIAD i que permet que qualsevol
dona de Sant Joan víctima de la violència de gènere pugui ser
atesa psicològicament i jurídicament. D’altra banda, s’ha dut
a terme un projecte pioner de prevenció de la violència vers
les dones, a més de l’Ajuntament, hi ha participat l’Institut
Quercus i el CP Lledoners. De fet, durant el que queda de
curs escolar es durà a terme de nou aquest projecte que es va
valorar molt positivament pels agents implicats.
Pel què fa la participació de les dones, durant aquest temps
s’ha continuat dinamitzant la Comissió de la Dona, un grup
obert a tothom, dones i homes, que col·labora estretament
amb la Regidoria en l’organització d’actes i activitats. Pel què
fa la setena línia del Pla d’Igualtat, la de promoció de la salut
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Taller d’elaboració del Pla d’Igualtat 2010-2013

Atenció a les persones... Esports

Millores a la zona esportiva
Durant aquests últims mesos s’han realitzat diferents treballs que han millorat algunes de les instal·lacions de la Zona Esportiva
de Sant Joan:

Teulada del Pavelló
S’han realitzat treballs de millora a la
teulada del Pavelló, que estava molt malmesa degut a la seva antiguitat. S’ha col·
locat una doble capa d’aïllament, que
reduirà les pèrdues tèrmiques de l’espai,
i s’ha doblat la coberta per tal de garantir l’estanquitat per 10 anys mínim més.

Ampliació de la Sala de Karate
La Sala on es practicava karate havia
quedat petita i, per això, s’ha fet una
ampliació traslladant la Sala d’Infermeria
que hi havia al costat a un altre espai i
agafant aquest per ampliar la Sala de Karate. Aquests treballs han anat a càrrec
del personal contractat en el marc dels
Plans extraordinaris d’ocupació local.

Pistes de petanca
S’han recuperat les antigues pistes de
petanca del costat del Pavelló on, a
partir d’ara, s’hi ubicaran els Amics de
la Petanca (que anteriorment estaven
al costat de la Gallifa). S’ha traslladat la
cartellera i s’ha dotat d’il·luminació i mobiliari urbà (bancs).

Pistes d’esquaix
Degut a la creació d’una nova entitat,
formada per persones federades per la
pràctica de l’esquaix, l’Ajuntament ha
millorat les condicions de les dues pistes
d’esquaix col·locant parquet esportiu i
condicionant l’espai per la bona pràctica
esportiva.

Finalment, informar que des de l’Ajuntament es continua treballant pel foment
de l’esport i, per això, s’ha donat suport
a dues noves entitats: Esquaix Vilatorrada i Amics Ciclistes Sant Joan de Vilatorrada Club Esportiu.

Actuacions subvencionades a la Zona Esportiva
A la zona esportiva s’han tirat endavant dos projectes gràcies
a dos ajuts concedits per la Generalitat i pel govern estatal. A
través del Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local
2010 (Ministerio de Política Territorial), s’ha executat l’obra “Remodelació i ampliació de les Piscines Municipals. Fase 1. – Nou
vas i remodelació i ampliació de la sala de maquinària comú”.
Les obres han consistit en la construcció d’una nova sala de
màquines que acollirà el conjunt de maquinària de les instal·
lacions. Aquesta infraestructura té un accés extern per la zona
del riu per la càrrega i descàrrega dels productes químics de la
piscina. Això suposarà una important millora en les condicions
de seguretat de les piscines, tan per les persones usuàries com
pel personal de la piscina.
Ampliació de la piscina (FEOSL)
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Atenció a les persones... Seguretat Ciutadana

La zona blava, en marxa
Per segona vegada, després d’un llarg parèntesi motivat per les
obres del carrer Major, es torna a posar en funcionament la
zona blava al carrer Manresa, plaça de l’Església i carrer Major,
que juntament amb l’avgda. Montserrat, constitueixen l’àrea
que suporta més trànsit al poble.

Estem convençuts que els propis usuaris serem els principals beneficiaris, contribuint de forma natural a dinamitzar un espai
que estava a punt del col·lapse, ja que aparcar en aquest sector
gairebé constituïa una quimera. Tothom ho agrairem.

La zona blava està exempta de pagament i no té altre objectiu
que esponjar l’aparcament en una zona de molta activitat i, en
conseqüència, propiciar que l’usuari tingui més facilitat de trobar-ne. La limitació horària d’una hora i mitja, al llarg de dues
franges horàries de matí i tarda, es considera un temps raonable
per tal que els usuaris puguin fer els seus encàrrecs, compres o
gestions vàries.
Som conscients que la mesura és fàcil d’entendre, encara que
costa d’acceptar que el fet d’oblidar-se de marcar l’hora d’arribada (per mitjà del rellotget) o sobrepassar el temps establert,
constitueixen una infracció subjecta a sanció. Aprofitem per recordar que es pot adquirir el rellotget, de manera gratuïta, a
les dependències de la Policia Local, Ajuntament i establiments
adherits a l’ABIC.

Zona blava al carrer Major

La Policia Local dóna comptes del servei a la ciutadania
Com és sabut, la funció de la Policia Local és la de garantir la
seguretat a la nostra població comptant amb la professionalitat i qualitat dels serveis prestats relacionats en defensa dels
drets i llibertats de tots els ciutadans. Les àrees de Seguretat
Ciutadana i Trànsit estan interrelacionades diàriament i prova
d’això són els successius controls amb els conseqüents resultats.
La població de Sant Joan de Vilatorrada es pot considerar
com a segura, amb un baix índex de delinqüència i els tipus
de delictes són de baixa intensitat. La percepció de seguretat
és bona i es realitzen continus serveis relacionats amb la prevenció: consum i tinença de drogues a la via pública, control
d’absentisme escolar, vigilància d’espais públics, control d’establiments en horari comercial i nocturn...
Com a menció especial cal referir-nos a l’objectiu a llarg termini de lluitar per a l’eradicació del consum i tinença d’estupefaents als parcs, jardins, places, i llocs de concurrència. Per
bé que a l’any 2010 s’ha pogut observar com aquestes mesures han obtingut un resultat satisfactori, no podem abaixar la
guàrdia donada la situació canviant del dia a dia en aquesta
matèria.
Degut a aquesta pressió policial, es pot observar la tendència a
la baixa de les denúncies, obligant, si més no a un canvi d’actitud per part del consumidor d’aquest tipus de substàncies, tal
com mostra el quadre següent:
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El principal objectiu que ens marquem cada any, pel que fa al
trànsit i seguretat val, es el de baixar l’accidentalitat i la lesivitat en el municipi. Des de 2006, any en el que es va crear la comissió de mobilitat, aquest departament de policia, ha pogut
incidir en els plans de mobilitat i senyalització de la població.
El treball de camp realitzat per la policia local, detectant els
punts negres de la població amb més accidentalitat, el seu
estudi i valoració i posterior solució, ha provocat l’efecte esperat: la baixada dràstica de l’accidentalitat. En l’actualitat, tan
sols queda un punt negre a la nostra població, que fa que
cada any es produeixin un número important d’accidents: la

Atenció a les persones... Seguretat Ciutadana

semi-rotonda de la zona esportiva,tram de via que no és de
titularitat municipal i que pertany a la Diputació de Barcelona.
Cal tenir en consideració les campanyes preventives que realitza la policia local, també pel que fa al trànsit: controls
d’alcoholèmia, drogues, seguretat passiva, distracció en la
conducció..., incidint preventivament en els conductors potencialment perillosos per a la seguretat vial. Les dades que
mostra el gràfic reflecteixen que la majoria d’accidents s’han
provocat pel factor humà, per manca d’atenció a la conduc-

2010

ció. La prevenció ha estat un puntal, iniciant cada any en la
seguretat vial un miler de nens i nenes i joves estudiants dels
centres educatius de la vila, on se’ls educa en com circular
amb seguretat per la població.
En la part coercitiva, el mes significant de les dades, es que es
continua amb la mateixa ràtio de multes que l’any 2009, 1,52
denúncies per dia, la qual cosa reflecteix que no existeixen
problemes importants de circulació, la mobilitat es fluida i àgil,
tenint en compte l’elevat parc automobilístic de la població.

HABITANTS

VEHICLES

ACC. VÍCTIMES

ACC x 1000hab

ACC / 1000 Veh.

10779

8039

30

2’78

3,73

Atenció a les persones... Hisenda i Administració

El pressupost 2011, auster i realista
El pressupost del 2011 ha estat un pressupost d’ajust que s’ha hagut d’equilibrar, per tal d’assumir les continues
baixades d’ingressos per diferents conceptes: fons local de cooperació estatal, liquidació d’obres i plusvàlues…
que s’han anat produint durant els anys
2008, 2009 i 2010.
La liquidació del 2009 contempla el primer dèficit pressupostari en els últims 18
anys, al voltant dels 185.000 euros, i tot
i tenint en compte que no és molt elevat, cal corregir-lo el més aviat possible.
Per això el pressupost del 2011 contempla una baixada important de la despesa en el capítol de personal, tanmateix
s’ajusten a la baixa la resta de despeses
generals obeint al criteris i mesures es-

tablerts, -més de 30 - en el Pla d’estalvi
i del que varem donar compte del seu
contingut a les comissions informatives i
als representants sindicals.
Amb totes aquestes mesures hem aprovat un pressupost amb un superàvit
equivalent al dèficit reconegut al 2009.
Tanmateix caldria continuar un any més
amb aquesta política d’austeritat per tal
de fer el mateix a l’any 2012. No obstant
això cal fer un seguiment mensual del
procés per tal de vetllar pel seu compliment. Caldrà estar atents a les mesures
que prengui l’actual govern de la Generalitat sobretot en els convenis que
afecten a les escoles de Música i Bressol
de cara al mes de setembre. Tanmateix
caldrà veure si les retallades afecten a

la Residència d’Avis i a Benestar Social,
sectors molt sensibles a la situació actual
de les famílies.
Respecte al pressupost d’Inversions i tenint en compte que per l’actual disposició de mesures de contenció establertes
pel Govern de l’Estat durant el present
any no podrem demanar cap crèdit,
tot i tenint una taxa d’endeutament
del 75%, inferior en 35 punts al 110%
que és el percentatge que fins ara ens
permetien, farem un pressupost molt
restringit que nomes afectarà aquelles
partides en les que existeix romanent
de crèdit i de recursos propis i per temes
iniciats i/o realment imprescindibles de
tenir en compte.

Contribucions especials del passeig del riu
Després de les sentències favorables als interessos municipals
que s’han anat produint pel que fa a la legitimat de l’actuació
de l’Ajuntament respecte a poder fer l’obra d’urbanització del
Passeig del Riu per sistema de cooperació, en els trams de les
fases 1.2 i 3, des de c/ Sant Pau fins el c/ de la Sardana - el Ple
de l’Ajuntament ha procedit a l’aprovació de les contribucions
especials dels esmentats sectors.

Tenint en compte que és un a obra acabada i que en el seu
moment vàrem demanar subvencions al Pla d’Obres de la Generalitat i FEDER, i que s’han aplicat per aquest concepte, el
resultat de les contribucions al nostre entendre és molt favorable pels veïns afectats. La moció es va aprovar amb els vots favorables del PSC i ICV, el grup municipal de CIU es va abstenir.

17

Atenció a les persones... Administració i Comerç

Festa del caga tió
Des de l’any 2008 amb motiu de les festes nadalenques, l’ABIC celebra amb el suport de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada la festa del Caga Tió adreçada a tos els infants del municipi, en la que es reparteix berenar per a tots els assistents i es
dinamitza amb un grup d’animació.

Campanya promocional de comerç local
Al novembre del 2010 l’Ajuntament de
Sant Joan de Vilatorrada va promoure
amb col·laboració de L’ABIC la “Campanya Promocional de Comerç Local” per
tal de dinamitzar tot el comerç del municipi. La campanya va consistir en el sorteig de 3.000€ en vals de compra que
es van sortejar per a tots els habitants
del municipi que prèviament haguessin
participat mitjançant butlletes d’inscripcions que es van lliurar en tots els establiments participants.
Guanyadors del sorteig de vals de compra.

Arriba la 3a fase del projecte e-dibam a Sant Joan
El projecte e-dibam és un projecte de la Diputació de Barcelona que té per objectiu principal desplegar l’administració electrònica als ajuntaments, per garantir el dret de la ciutadania a relacionar-se per mitjans electrònics amb l’administració pública.
L’Ajuntament de Sant Joan ha implantat aquest sistema d’administració electrònica i actualment es troba en una tercera fase (de
les 6 fases que es preveu que constarà), en la qual es realitzaran les accions necessàries per a la configuració i implantació de les
funcionalitats a l’Ajuntament. Enguany es preveu finalitzar les tres fases que manquen: posada en marxa, seguiment i avaluació.
Els propers passos que es duràn a terme a l’ajuntament en referència a les funcionalitats a integrar seran: La formació general en
la plataforma e-dibam, en el perfil del contractant i en polítiques de gestió documental, l’adaptació de la part pública del web,
l’aprovació del decret de seu electrònica i el projecte de millora d’alguns aspectes de la gestió documental.

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

Amb la mirada a Nicaragua
Per quart any consecutiu la Regidoria de Solidaritat, Cooperació i Foment de la Pau organitzarà la Solidària, les activitats de
sensibilització que anualment s’organitzen agrupades al voltant
d’un eix temàtic concret.
La Solidària d’enguany, prevista pel mes de juny, tindrà la mirada posada a Nicaragua, un país amb el qual Sant Joan coopera
a través de l’entitat Sant Joan Solidari, amb qui té signat un
conveni anual des de ja fa uns anys. Amb aquesta Solidària coneixerem el projecte que Sant Joan Solidari i l’Ajuntament de
Sant Joan de Vilatorrada estan duent a terme a Nicaragua, el
preescolar de Monimbó al districte de Masaya, i una mica més
sobre la realitat d’aquest país.
Preescolar de Monimbó (Masaya) finançat per l’Ajuntament
de Sant Joan de Vilatorrada i Sant Joan Solidari
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Atenció a les persones... Participació Ciutadana

El futur del Mas Llobet, a debat
El 21 de desembre passat va tenir lloc l’últim plenari de l’any
2010 del Consell de la Vila de Sant Joan de Vilatorrada. En
aquesta ocasió la sessió va ser monogràfica sobre el Mas Llobet i va servir per debatre sobre el futur de la masia; la seva
rehabilitació i els possibles usos i rols de l’equipament en un
futur. El procés per a la seva rehabilitació es preveu que es
desenvolupi a llarg termini. Per tal de conèixer el Mas Llobet
els membres del Consell de la Vila el van poder visitar el passat
mes de juny i així fer-se una idea de l’estat en el que està i de
quines són les dimensions de l’interior i l’entorn.
El treball durant la sessió es va dur a terme en petit grups,
afavorint que tothom hi pogués dir la seva, i es van tractar
tres aspectes. D’una banda, quins elements del Mas es creu
que s’haurien de preservar sigui quina sigui la intervenció que
s’hi faci. D’una altra banda, i a partir del què es vol preservar,
es va debatre sobre els possibles usos que es podrien donar al
Mas, la qual cosa va permetre definir el rol que es desitja que
tingui el Mas a Sant Joan.

Entorn del Mas Llobet

Finalment després del debat, el Consell de la Vila va acordar
proposar que durant la rehabilitació es conservés al màxim
l’exterior del Mas, l’aspecte de la façana i l’entorn com a espai
natural i pulmó verd dins del municipi, així com en la mesura
del què fos possible les característiques bàsiques de la masia.
Pel que fa els possibles usos futurs del Mas Llobet, la quarentena de membres del Consell, representants del teixit social,
econòmic i polític de Sant Joan, van coincidir en treballar perquè fos un equipament cultural d’ús públic i quotidià amb
certa polivalència. A la vegada, el Consell de la Vila també va
proposar que es potenciés l’Era del Mas per tal de realitzar-hi
activitats a l’aire lliure.
Visita al Mas Llobet dels membres del Consell de la Vila

Estudi sobre convivència i civisme
Durant el tercer trimestre del 2010 la regidoria de Participació amb el suport de la Diputació de Barcelona es va
realitzar un estudi sobre convivència i civisme a Sant Joan
de Vilatorrada. El diagnòstic té un doble objectiu. Fer visible i ordenar el conjunt de recursos, serveis i agents de què
disposa Sant Joan per a fomentar el civisme i la convivència
i identificar quines són les problemàtiques a les que caldrà
fer front.
Segons es desprèn de l’estudi, Sant Joan de Vilatorrada no
registra problemes greus d’incivisme o convivència. Entre
les problemàtiques detectades destaquen el poc respecte
a l’entorn (defecacions de gossos, mal ús dels contenidors...); i el poc respecte a les persones amb sorolls excessius. Un cop es presenti públicament l’estudi, es podrà
consultar a la Biblioteca i al web municipal.

Presentació de l’exposició “Gràcies! Fem un bon equip”
que va marcar l’inici de l’estudi.
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Atenció a les persones... Immigració

Famílies que texeixen fils per
enfortir la convivència

Trobada de dones
una tarda al mes
Durant aquest curs, i com ja es porta fent
des de fa uns anys, la Regidoria d’Immigració i l’Escola d’Adults organitzen un
grup d’intercanvi entre dones catalanes
i dones d’origen estranger. El grup es
reuneix un dijous al mes a la tarda i es
fan activitats diverses (intercanvi gastronòmic, coneixement de l’entorn...) Les
trobades estan obertes a tothom i són
una bona oportunitat per conèixer veïnes del municipi, intercanviar experiències i passar una bona estona. I és que
conèixer ens permet entendre allò que
sovint percebem com llunyà i estrany.

Famílies filadores

Durant el mes de febrer i març s’ha posat en marxa un nou projecte als centres educatius de Sant Joan: les famílies filadores. Es tracta d’una iniciativa que neix d’una
necessitat real dels centres educatius: millorar la comunicació i enfortir la relació
família–escola. Les famílies filadores seran famílies o persones a títol individual disposades a col·laborar amb el centre educatiu dels seus fills i filles per teixir fils oferint
orientació a altres famílies nouvingudes que desconeixen la dinàmica del centre i del
poble en general. La seva senzilla tasca revertirà a tota la comunitat educativa i al
conjunt de la vida del poble.
Aquest és un projecte de poble en el qual, a més de l’Ajuntament, hi participen les
tres escoles de primària, l’institut, l’Escola d’Adults i l’equip LIC del Departament
d’Ensenyament, i que neix aquest curs amb la voluntat de consolidar-se de cara al
curs vinent.

Intercanvi gastronòmic realitzat pel
grup de dones

Aprenent la llengua, desmuntem tòpics
A finals d’octubre de l’any passat es va
posar en marxa la segona edició del programa Xerrola, el projecte de parelles
linguístiques que a més de aprendre i
practicar la llengua, permet conèixer veïns i veïnes nostres nouvinguts desmuntant així tòpics i prejudicis.
En aquesta segona edició estan participant una cinquantena de persones que,
per parelles o grups de tres, es troben un
cop per setmana per xerrar una estona i
intercanviar experiències, anècdotes, coneixements, tradicions i costums d’altres
cultures.
Parella lingüística
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LA VIDA D’UN POBLE

Les escoles
municipals d’adults
i de música, de
25è aniversari
Les escoles municipals de Formació de
Persones Adultes i de Música celebren
25 anys de servei continuat a favor de
la cultura i la integració social, treballant
per enriquir el nivell cultural i la cohesió
de la nostra gent. Amdues escoles han
millorat les seves instal·lacions reponent
a la creixent demanda d’usuaris i a l’ampliació de les respectives ofertes educatives. L’escola de Música ha triplicat el seu
espai, destacant la sala polivalent al Mas
Sant Joan. L’escola d’Adults va canviar el
seu espai de referència, el mas sant Joan,
per les noves instal·lacions de la segona
planta de cal Gallifa, més àmplies i més
ben equipades.
Mantenir i millorar un servei durant
25 anys és fruit d’una tasca decidida i
constant, professional i il·lusionant, d’un
conjunt de persones que han dut a la
pràctica no tan sols els projectes curriculars obligatoris o oficials, sinó que s’han
complementat amb ofertes culturals variades, necessàries les unes i engrescadores les altres.

Inauguració de l’Escola Joncadella
El passat 5 de febrer de 2011 es van
inaugurar oficialment les instal·lacions
de la nova Escola Joncadella en un emotiu acte, en què la nombrosa gent que
s’hi va aplegar va poder gaudir d’una
jornada de portes obertes que va donar
l’oportunitat a tothom de poder visitar el
centre tant pel que fa als espais interiors
com exteriors.
En aquest acte, en què l’alumnat ha tingut un protagonisme notable, s’han donat a conèixer els noms dels espais del
centre, tots ells dedicats als valors: felicitat, silenci, amistat, pau, alegria, amabilitat, llibertat, companyerisme i esforç.

Tallada de la cinta inaugural

L’escola Joncadella, per bé que nova ara,
seguirà portant a les seves espatlles un
llarg passat, des dels temps en què era
l’única escola pública del municipi fins
l’actualitat que és una de les tres escoles
de què disposa Sant Joan.
La vella escola del Carme ja és història,
no així els molts records que perduren en
la gent que d’una manera o altra hi ha
conviscut, ja sigui en la faceta de pares,
mestres o alumnes. Ens hem de felicitar,
però, pel nou centre i per la modernitat de les seves instal·lacions, i desitjar
als inquilins actuals i futurs sort i encert
treballant per a què Sant Joan segueixi
tenint un ensenyament de qualitat.

Alumnes de l’escola van presentar les
novetats del nou edifici

Acte de reconeixement al Doctor Pere Santamaria
El 21 de gener, l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada va
retre homenatge al doctor Pere Santamaria i Vilanova per la
seva trajectòria humana i professional que l’ha portat a ésser
un important referent mundial en el camp de la recerca científica i que va rebre un suport molt ampli de veïns, professionals, entitats, família i amics. El doctor Santamaria, encara que
no de naixement, santjoanenc d’adopció, ha esdevingut, amb
el pas d’una dilatada carrera desenvolupada principalment a
l’estranger, un científic descobridor, en aquest cas, d’una vacuna per lluitar contra la diabetis i altres malalties relacionades
amb el camp de la immunologia.
En un emotiu parlament, el doctor Santamaria, director del
Julia McFarlane Diabetis Center de Calgary (Canadà), va voler
manifestar el seu vessant humà, senzill i humil, fent palès que,
malgrat la distància, en el fons del seu cor té ben presents
l’esforç dels seus pares, la Pepeta Vilanova i el seu difunt marit,
la seva família, esposa i fills i parents, amb especial menció al
seu germà, als amics d’infància i joventut i a aquelles persones
que el van ajudar decisivament en la seva carrera professional.

Acte d’homenatge al Dr. Pere Santamaria
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Opinió

Complim / Grup Municipal Socialista
Acabem el mandat i de vell nou complim majoritàriament un programa compromès amb la ciutadania. Potser ha estat més complicat que altres vegades, però creiem que ha valgut la pena. El nostre poble pot afrontar els reptes de futur amb certa tranquil·litat
històrica, el fre al creixement demogràfic continuat, imposat per
la crisi econòmica i l’acció inversora dels últims anys en nous equipaments i serveis ens permet visualitzar el futur sense les urgències del passat i amb un poble més consolidat en tots els sentits.
No compartim la crítica de l’oposició de CIU dient que no escoltem. No ha estat així : no van voler participar al debat del PAM
per decisió pròpia, en altres temes que han plantejat com les urgències nocturnes al CAP vàrem escoltar totes les propostes i vam
plantejar un servei propi, en altres temes hem informat, han fet
suggeriments i els hem tingut en compte: tributaris ( aplaçament
IBI), polígon industrial estratègic de Lledoners... Actualment es-

tem intentant entre tots els grups politics arribar a un consens
sobre el futur urbanístic de l’espai on està ubicada la fàbrica de
Tèxtil Riba.
Cal felicitar al Grup de CIU pels bons resultats obtinguts a les eleccions autonòmiques. Esperem que podem trobar punts d’acord
amb el nou govern en aquells temes que estaven pendents de resoldre: ampliació escola Collbaix, nou Institut, guàrdies nocturnes
CAP, desenvolupament polígon industrial estratègic de Lledoners,
al·legacions Àrea residencial Estratègica i delimitació petimetre
urbà zones comercials, ampliació casal d’avis, més places residencials per a gent gran, adequació enllumenat centre penitenciari…
El final de legislatura està a prop i és bo donar compte de la feina
feta. Cal seguir treballant i confiant que la situació millori el més
aviat possible.

Comiat de benvinguda / Grup Municipal de ERC
Queden tot just tres mesos perquè s’esgoti el mandat, el segon
en el meu compte personal. Han estat vuit anys durant els quals
he estat representant el projecte d’ERC-Sant Joan a l’ajuntament
del nostre municipi. Vuit anys que han servit per conèixer de primera mà un munt de decisions que afecten de diferent manera
als santjoanencs i santjoanenques: algunes ens toquen a tots de
molt a prop; d’altres, només afecten a uns quants. Però en tots
els casos, hem intentat ser coherents amb les decisions que hem
pres a cada moment.
És cert que amb una única regidora sovint no hem pogut ser
tan decisius com ens hagués agradat; però això no ha fet que la
nostra voluntat de servei al poble perdés empenta i il·lusió. Hem
aprofitat tots els espais possibles per fer sentir la nostra veu, tot i
que no sempre ha estat fàcil, i en ocasions aquesta ha estat escoltada i s’ha vist reflectida en els acord presos en el ple de l’ajuntament. Darrerament, l’equip de govern ha canviat d’actitud i s’ha
obert a explicar de manera més detallada o a demanar l’opinió de
l’oposició sobre temes que incideixen a la vida de tots nosaltres.
Suposo que la situació econòmica, i el respecte a prendre segons
quines decisions en temps de crisi, hi ha tingut molt a veure. Ens
hagués agradat que aquesta voluntat d’entesa hagués existit des
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del primer moment. A les portes d’unes eleccions municipals, i
davant d’un canvi inevitable al capdavant de l’ajuntament, siguin
quins siguin els resultats, esperem i desitgem que també arribi el
canvi d’actitud. Des d’ERC tenim clar que el municipi l’hem de
construir entre tots i totes. És cert que tants caps, tants barrets,
però estem convençuts que la millor manera de tirar endavant
el nostre poble és amb la implicació de tots i cadascun dels més
d’onze mil habitants de Sant Joan de Vilatorrada. I és que a la propera legislatura nosaltres volem ser decisius, però també volem
que ho sigueu tots vosaltres.
Deixeu-me que aprofiti aquest espai per acomiadar-me, ja que a
les properes eleccions deixaré pas a un nou cap de llista, el Ramon
Planell; un company que ha estat treballant al meu costat des
que es va iniciar, ara fa nou anys, aquest projecte d’ERC. Com a
regidora he pogut viure des d’una perspectiva privilegiada els canvis esdevinguts al nostre poble. Desitjo de tot cor que en Ramon
gaudeixi de la mateixa sort de la que jo he pogut gaudir, ser una
servidora pública al i del poble on jo vaig néixer fa 34 anys. És un
orgull haver estat regidora, i des de l’experiència, agraïda, recomano a tots els vilatans que si en teniu l’oportunitat no la deixeu
escapar. Només em resta dir a plena veu, moltes gràcies per la
vostra confiança. Ha estat un honor i, per decomptat, un plaer.

Opinió

Fem balanç per continuar avançant / Grup Municipal d’ICV
S’apropa el final de la legislatura i és el moment de fer valoració
d’aquests quatre anys. Alguns interpretaran que ja comencem a
fer campanya però nosaltres considerem que la nostra obligació
és precisament rendir comptes davant del conjunt de santjoanencs i santjoanenques, explicant quina és la feina que hem fet, i
també la que, per una o altra raó, no s’ha fet. Sempre hem volgut
una administració amb les parets de vidre i per això des d’ICV vam
forçar a inicis del mandat que l’Ajuntament disposés d’un compromís amb la ciutadania que marqués quina feina calia fer. El Pla
d’Actuació Municipal en el que tothom qui ho va voler va poder
fer aportacions, ha estat valorat periòdicament pel nou Consell de
la Vila, i és el document en base al qual cal que valorem si hem
complert o no.
A final de mandat l’estat d’execució del PAM és més que positiu.
S’han millorat clarament el conjunt de serveis públics estrenant
més d’una desena d’equipaments (ludoteca, espai jove, ampliació de la residència, nova escola Ametllers i Joncadella, ampliació
del CAP, camp de futbol de gespa i millores a la zona esportiva,
casal de barri al Parc Llobet, etc. S’han implantat energies reno-

vables en diversos equipaments. S’ha millorat radicalment l’espai
públic de molts indrets del municipi (entorn de Cal Gallifa i el
Mas Sant Joan, Carrer Major, entorn del riu i el canal...). Sense
oblidar aquells projectes potser no tant visibles però també importants, com la lluita contra qualsevol tipus de discriminació (nou
Pla d’Igualtat, desenvolupament del Pla de Recepció i Acollida...).
Al llarg d’aquests quatre anys la crisi ha esclatat amb tota la seva
cruesa, i des d’ICV hem tingut un paper clau en la seva resposta,
impulsant més i millor formació i enfortint els serveis socials. La
crisi econòmica ha aturat o ha frenat el bon ritme d’alguns projectes que nosaltres considerem clau, l’aturada no ha estat per
voluntat nostra sinó són projectes que el Govern de la Generalitat
ha frenat, com és el trasllat de les línies d’alta tensió, l’ampliació
de l’Escola Collbaix o el desenvolupament del Polígon Lledoners.
Els reptes assolits en generen d’altres i per tant és molta la feina
que cal anar fent per seguir avançant. Des d’ICV continuarem
treballant per fer possible un poble on els ciutadans i ciutadanes
són els protagonistes i on el seu benestar és una prioritat que
impregna totes les àrees.

Canvi d’època / Grup Municipal de CIU
Estem a punt d’esgotar la legislatura i es hora de començar a fer
balanços. Malgrat ha estat una etapa atípica, molt condicionada
per la forta crisi econòmica que ha frenat el desenvolupament
progressiu del que fins aleshores gaudíem, no podem amagar que
no estem contents. Els vells problemes resten encara per resoldre,
problemes que no són fruit de la davallada d’ingressos que ha
causat la recessió econòmica sinó de polítiques erràtiques d’anys
enrere que ara ens toca patir.
Més que el balanç de la legislatura el que ens hem de proposar es
fer balanç d’una època, molt marcada pel fort personalisme del
que ha estat alcalde de Sant Joan de Vilatorrada durant els últims
cinc mandats, ha estat un període d’un fort creixement i una gran
expansió, fins i tot desmesurada i descontrolada, que ha deixat
en segon pla el poder decidir quin era el model de municipi que
volíem. Resultat d’això ha estat la insuficiència de serveis bàsics

dels que ara en tenim mancances. Per tant no podem donar tota
la culpa, de com ens trobem ara, a la crisi econòmica.
Ens trobem a les portes d’una nova època, on els que hauran de
gestionar políticament el dia a dia de l’ajuntament seran unes altres persones i ho hauran de fer en uns moments complicats, durs
i no gratificants, però ho hauran de fer i fer-ho bé.
A Convergència i Unió som molts conscients del passat i del present i som optimistes de cara al futur, no es tracta d’un optimisme
gratuït, sinó fonamentat en uns valors que darrerament, tots en
general, hem deixat aigualir. La nostra aposta està fonamentada
en el compromís, el sacrifici i l’esforç que juntament amb la rigorositat, l’eficàcia i la transparència faran que Sant Joan recuperi
allò que ha perdut i s’enforteixi davant properes adversitats.
Fins aviat,
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Foto històrica

Camp vell de futbol i Cal Gallifa

Foto Actual

Parc Catalunya, plaça Major i Cal Gallifa

