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Governar en minoria i amb el context econòmic actual no és gens fàcil,
però tenim coratge i ganes d’establir acords puntuals amb els diferents
grups a l’Ajuntament perquè Sant Joan faci front als nous reptes. Ja sabem
que aquest període no és propici per projectar i menys executar inversions
en infraestructures, ni marcar un full de ruta que comporti despeses importants. Ara toca prendre decisions, sovint desagradables i difícils per fer
que el nostre Ajuntament tingui el múscul necessari per ser una institució
viva i que estigui al costat dels que més ho necessiten.
Molts sabeu o haureu constatat que una part dels nostres esforços humans i econòmics els derivem cap a partides de serveis socials. Hi ha
moltes persones i moltes famílies de Sant Joan que necessiten que els fem
costat perquè tenen problemes per a allò més bàsic, que és l’alimentació i
l’habitatge. La crisi passa factura i moltes famílies palpen amb cruesa una
situació que només fa uns anys no podien ni imaginar.
És una època en què, vulguem o no, sempre acabem parlant de diners,
de partides pressupostàries, de balanços. D’ençà que fa prop d’any i mig
que estem al capdavant de l’Ajuntament hem hagut de fer esforços continuats per reduir el deute. El milió i mig d’euros que suposadament era a
disposició de l’Ajuntament, en realitat ho era en forma de pòlissa de crèdit.
Per tant, diner a tornar a les entitats bancàries amb els corresponents interessos. Les polítiques d’estalvi que portem a terme serveixen perquè
cada vegada deguem menys diners i perquè els proveïdors puguin cobrar
abans, ara a 90 dies, i esperem poder-ho fer a 30 a mig termini.
Governar també aporta satisfaccions, com la progressiva entrada en
servei de nous i de millors equipaments en matèria d’ensenyament. Tots
sabem que un futur pròsper passa per una bona educació i, en aquest
sentitt, gràcies a l’antic govern i a l’actual anem pel bon camí.
Abans d’acabar aquest article vull agrair la feina que porten a terme tots
els regidors, així com els professionals municipals que fan possible que
l’Ajuntament, malgrat la conjuntura, tiri endavant. Bones festes a tots!
							
						
Gil Ariso Planas		
							
Alcalde
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Mesures de contenció

Divuit mesos reduint el deute
L’Ajuntament ha passat a pagar els proveïdors de 10 mesos a 90 dies
S’ha aconseguit estalviar molts diners reduint la disposició de pòlisses de crèdit
Les mesures d’ajustament que ha
portat a terme l’actual equip de govern de CiU-ERC d’ençà que fa prop
d’un any i mig es va fer càrrec de
l’Ajuntament han començat a donar
fruits amb una major liquidesa de la
tresoreria municipal que a data de
juny del 2011 era de -492.787 euros
i amb pagaments a proveïdors a 10
mesos vista quan ara són a 90 dies
amb perspectives que siguin a 30.
La situació de tresoreria era molt
complicada i amb uns pressupostos
aprovats, els quals se sabia que no
eren realistes, amb uns impostos de
construcció molt sobrevalorats, uns
drets de vol de molt dubtós cobrament i una disminució d’ingressos
en les ajudes de les escoles tampoc
no considerats.
L’evolució de despesa feta fins aquell
moment tampoc era gens proporcional, posant en seriós perill el fet de
tancar l’any 2011 amb un alt dèficit.
Cal considerar que diverses partides
estaven completament exhaurides,
tot just a la meitat de l’any. Per això es
van prendre les següents mesures:

-

-

Contracció en la despesa: gran
reducció en partides de publicitat,
publicacions, diaris...
Cancel·lació contractes
d’espais infrautilitzats.

lloguer

Reducció hores neteja en dependències municipals, aprofitant
jubilacions i baixes voluntàries.
Intentar recuperar el crèdit perdut
amb alguns proveïdors, els quals
no volien servir per la falta de pagament.
Establir uns criteris de pagament
coherents, per tal de no danyar els
proveïdors.
Preparar un nou pressupost realista per a l’any 2012, amb una reducció del voltant d’1 milió d’euros.
Prioritzar la despesa per tal de
fer front a la important reducció
d’ingressos que l’Ajuntament ha
tingut l’any 2012 i tornarà a tenir
l’any 2013.

Imports pendents de cobrament i pendents de pagament - comparativa juny 2011/juny 2012
11-6-2012

Diferència

51.610,06

51.610,06

1.056.546,18

869.184,70

-187.361,48

714.094,77

534.652,61

-179.442,16

Impostos pendents de cobrament

1.896.810,36

2.392.742,43

495.932,07

TOTAL A COBRAR I TRESORERIA

3.667.451,31

3.848.189,80

180.738,49

Proveïdors a pagar

2.065.661,25

1.590.477,41

-475.183,84

Seguretat Social i Hisenda

138.475,18

137.146,81

-1.328,37

Pòlisses de crèdit disposades

492.787,07

11-6-2011
Tresoreria
Subvencions pendents de cobrament
Contribucions especials i quotes urbanístiques

-492.787,07

Deute llarg termini

3.922.160,43

4.154.070,82

231.910,39

TOTAL A PAGAR

6.619.083,93

5.881.695,04

-737.388,89

6

consideracions claus
associades
a la comptabilitat

Hi ha sis elements que ajuden a entendre l’evolució econòmica municipal que, en números, queda reflectida a la
gràfica anterior. Són aquests:

1
2
3

Canvi de tresoreria negativa a positiva amb un efecte total de 544.397 euros. Cal afegir també l’import
de la bestreta que l’any 2011 havia estat avançada (385.000 euros) i, per tant, l’efecte en tresoreria és de
més de 900.000 euros.

4

Gran disminució dels proveïdors a pagar, a causa dels dos préstecs signats. Gràcies a aquests i a la
contenció del nou equip de govern, l’ajuntament ha passat de pagar a 10 mesos a fer-ho a 90 dies
puntualment.

5

Dins dels proveïdors a pagar es segueix mantenint un saldo superior als 500.000 euros amb la Mancomunitat, ja que malauradament no es va poder incloure en el pla d’ajust.

6

El deute a llarg termini ha augmentat en poc més de 200.000 euros a causa dels dos préstecs signats (increment d’aproximadament 1 milió i disminució de les quotes pagades en aquest any). El nou pressupost
ajustat i l’estalvi permeten fer front als venciments de préstec i al pagament puntual a proveïdors.

Negociació de convenis per al cobrament de les quotes urbanístiques pendents de cobrament.
L’augment en els impostos pendents de cobrament es deu principalment a la pujada de l’IBI que en el
moment d’execució de l’impost encara no s’ha cobrat.
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Mesures de contenció

Herència d’una tresoreria de números vermells
El saldo disponible a 11 de juny de 2011 era d’1.640.000 euros, però hi havia pòlisses
de crèdit autoritzades per valor de 2.133.000 euros. Per tant, el líquid de tresoreria
era de -492.787 euros
En aquest article es fa un resum de
la situació econòmico-financera que
l’equip de govern es va trobar en ferse càrrec de l’Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada, el mes de juny
del 2011, d’acord amb el compromís
de transparència d’informació:
La tresoreria municipal
Saldo disponible a 11 de juny 2011:
1.640.212,93 euros.

TRESORERIA MUNICIPAL A JUNY DE 2011

Pòlisses de crèdit autoritzades juny
2011: 2.133.000 euros.

Saldo disponible				

1.640.212,93 euros

Líquid tresoreria excloses pòlisses:
-492.787,07 euros.

Pòlisses de crèdit autoritzades

2.133.000 euros

Davant d’aquesta mala situació en
la tresoreria i amb totes les factures
pendents de ser pagades des de
l’agost del 2010 (10 mesos), a més dels
serveis de recollida d’escombraries i
neteja viària oferts per la Mancomunitat del Cardener i el Consorci de
Gestió de Residus del Bages, des dels
mesos de maig i juny del 2010 respectivament, el nou equip de govern
va començar a treballar per intentar
reduir els terminis de pagament a
proveïdors i avançar-se a la més que
segura disminució de crèdit rebut per
part dels bancs, que s’esperava per
31 de desembre de 2011.

Líquid tresoreria excloses pòlisses

Finalment les pòlisses de crèdit autoritzades a 31 desembre de 2011 van
ser d’1.333.000 euros. Per tant, es va
confirmar l’empitjorament en el crèdit
i la necessitat d’austeritat.
Consideracions a tenir en compte :
- L’ingrés de les escombraries havia
estat fet al maig del 2011 com a
bestreta (385.000 euros) i, per tant,
havia augmentat el disponible trobat, i el que deixa els ingressos
per aquest concepte que els veïns

paguen en el mes d’octubre, sense
pràcticament cap efecte en la nova
tresoreria.
-Nivell d’ingressos de l’ajuntament
és molt inferior en el segon semestre de l’any en comparació al
primer semestre (cobrament de
l’impost sobre vehicles).
- No cobrament de diverses subvencions pendents.
- Pagament especial d’alguna obligació adquirida per l’anterior equip

-492.787,07 euros

de govern (per exemple, adquisició
local).
* Totes les dades econòmiques que
figuren en aquest informe de tres
pàgines de la revista El Pregoner
han estat elaborades pels Serveis
Econòmics i tenen la confirmació de
l’interventor de l’Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada. El document
original resta a disposició de tots els
veïns.

Ordenances del 2012 i 2013, criteris i consideracions
De les ordenances que han regit aquest 2012 cal tenir en compte i fer les
següents consideracions:
- Impost vehicles: va quedar congelat a nivell de 2011.
- Taxa escombraries: igual que els vehicles es va poder aprovar la seva
congelació.
- Impost Béns Immobles: aquest impost es nodreix de dues variables. La
primera és l’actualització cadastral, que va començar l’any 2005 i acaba
l’any 2014. Aquesta actualització afecta en l’impost amb una pujada mitjana d’aproximadament el 8%.
La segona variable és el coeficient que aplica l’ajuntament, que segons
les ordenances aprovades es baixava del 0,465 al 0,460 (mínim permès
legalment del 0,400). Amb aquesta acció (-1,1%) l’equip de govern de CIUERC pretenia minimitzar l’augment de l’actualització cadastral.
En total doncs, es desprenia un augment per l’any 2012 d’un 6,8%.
A posteriori i a causa de les mesures adoptades pel govern central per
fer front a la crisi, s’ha decretat un canvi en l’anterior coeficient que aplica
l’Ajuntament. Així, s’obliga a ser augmentat en un 6% amb un valor mínim
del 0,500 per a la majoria dels immobles del municipi. Per tant, als anteri-

ors percentatges caldrà afegir-hi una pujada mitjana del 10%, quedant el
total d’augment mitjà en el 14%.
Ordenances 2013
D’altra banda, aquest mes de novembre s’han aprovat les ordenances que
regiran els pagaments que els veïns de Sant Joan han de fer a l’Ajuntament
l’any 2013.
Cal destacar els següents punts:
- Impost vehicles: es mantenen congelades com l’any anterior.
- Taxa escombraries: a causa de l’augment de taxes dels abocadors, ens
veiem obligats a pujar-la un 3,50%, proper a l’IPC.
- Impost Béns Immobles: tal i com s’ha explicat anteriorment, el govern
central va aprovar un reial decret llei per 2 anys i ens trobem davant del
segon any.
El decret torna a invalidar el que es va aprovar per ple. Per tant, els % de
l’ajuntament queden igual que l’any 2011 i l’augment vindrà íntegrament
de l’actualització cadastral (l’augment serà proper al 7% i l’actualització
cadastral s’acabarà l’any 2014).
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Diners de la Generalitat per a obres
Tots els grups van estar d’acord que l’ampliació de la piscina no era prioritària
S’han prioritzat algunes obres i la compra del local de la Policia Local
L’anterior equip de govern tenia la
subvenció del Pla Únic d’Obres i
Serveis de la Generalitat destinada a
una nova nova fase d’ampliació de
la piscina, però a causa de la mala
situació econòmica l’actual equip
de govern de CIU-ERC, amb el consens dels partits de l’oposició, es va
proposar i aprovar les següents accions:
- Adquisició Local Policia Local: sobre
aquest local existeix un contracte de
lloguer signat l’any 2008 i per a 15
anys. Conté una clàusula d’obligació
de respectar el contracte i en cas
contrari el propietari hauria de ser
indemnitzat amb l’import pendent
fins l’any 2023.
És per aquest motiu, que l’equip de
govern proposa exercir l’opció de
compra, després d’aconseguir una
millora en el preu de la mateixa.
- Adquisició local carrer Sant Isidre:
l’anterior equip de govern, després d’adjudicar una parcel·la que
l’Ajuntament tenia en aquest carrer,
es va comprometre a adquirir un local en el mateix. Aquest local havia
de ser destinat al Jutjat. L’actual equip
proposa no traslladar el jutjat de lloc
i aprofitar aquesta subvenció per tal
de complir el compromís adquirit.
- Urbanització Carrer Torres i Bages:
el primer projecte d’urbanització
d’aquest carrer data de l’any 1997.
Després de tots aquests anys, l’actual
equip de govern ha arribat a un
acord amb els veïns per tal de poder

El local que s’ha comprat amb diners del Pla Únic d’Obres i Serveis

tirar endavant el projecte. Gràcies
a aquesta subvenció l’Ajuntament
podrà aportar un petit percentatge
més del mínim obligat.
- Arranjament cementiri i voltants:
l’última partida d’aquesta subvenció es destinarà a enretirar el transformador del costat del cementiri, a
fer un accés fins a l’Espai Jove i a la
construcció d’una cinquantena de
nínxols.

La Diputació ajudarà
En tancar edició s’ha conegut l’aprovació de la petició de l’Ajuntament
a la Diputació per acollir-se a la línia d’ajudes que té establertes. Això
significarà que per aquest 2013 arribaran 450.000 euros: per a sanejament econòmic, 240.000 euros; serveis públics d’ocupació i atenció social, 48.000 euros; eficiència energètica, 102.000 euros; i manteniment
de la via pública, 60.000 euros. Tant per al 2014 com per al 2015 hi ha
previstes noves partides de la Diputació.

Divuit mesos lluitant per aconseguir més liquidesa
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada va aprovar el mes de juliol del
2011 la sol·licitud d’un préstec amb l’ICO amb la finalitat de pagar factures a
autònoms i petites empreses, amb data anterior a 30 d’abril. Tot i l’abstenció
del PSC , la sol·licitud va ser aprovada i el préstec es va concedir per valor
de 355.566,36 euros. El pagament a proveïdors es va fer efectiu el passat 30
de setembre de 2011. L’equip de govern de CIU-ERC vam considerar prioritari
poder realitzar aquests pagaments per tal de no danyar més els nostres
proveïdors. El termini de devolució del préstec és de 5 anys.
Necessitat de més crèdit
Tot i les concessions dels préstecs ICO anteriorment explicats, molts ajuntaments seguien tenint moltes factures per pagar. Per tant, l’Ajuntament es va

veure obligat a fer un pla d’ajust, el qual incloïa la possibilitat de demanar un
nou préstec per tal de poder pagar les factures pendents que tingués amb
data anterior a 1 de gener 2012. El préstec va ser de 699.979,14 euros, a 10
anys amb 2 de carència en l’amortització de principal.
Malauradament aquest préstec no ha servit per fer net de totes les factures
pendents de pagament. El pla d’ajust no permetia incloure els deutes a ens
locals. En el nostre cas, en referíem a uns 670.000 euros a la Mancomunitat
del Cardener, uns 90,000 euros al Consorci de Gestió de Residus del Bages i
uns altres 90.000 euros a Sant Martí de Torroella.
En total doncs, són uns 850.000 euros. Una part d’aquests són diferències
pròpiament de tresoreria de temes pendents de cobrar, però una bona part
són diferències generades anteriorment.
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Benestar social

La Residència surt del pou
Patronat Municipal i professionals es posen d’acord per iniciar una nova etapa
després de greus problemes econòmics derivats de la gestió que havia fet ASER

La residència Atzavara, un equipament que torna a estar sanejat i que pot tornar a mirar el futur amb optimisme

Un dels equipaments més preuats,
estimats i necessaris per al municipi de Sant Joan de Vilatorrada va
entrar en una situació de col·lapse
econòmic durant bona part de l’any
passat derivat de la gestió que havia
portat a terme l’empresa ASER, concessionària d’aquest servei des del
mes de setembre del 2008. La reacció del Patronat Municipal Assistencial, que presideix l’alcalde Gil, i del
propi Ajuntament, va servir perquè
es prenguessin diferents mesures,
amb caràcter urgent, que han permès que la residència sortís del pou
econòmic en què estava immersa.
ASER va deixar gairebé dos milions
d’euros de deute
La gestió d’ASER va comportar un
deute de la residència Atzavara de
prop de dos milions d’euros. D’acord
amb les clàusules de la concessió,
l’Ajuntament esdevenia responsable
subsidiària d’aquest deure. Una part
dels números vermells corresponien
a nòmines de la cinquantena de professionals que s’havien anat endarre-

rint. L’altre, a deutes amb proveïdors
de la residència. La crítica situació va
fer que el Patronat decidís, la tardor
del 2011, recuperar la gestió d’aquest
servei que consta de 43 places residencials concertades amb la Generalitat, 4 de privades i 30 places més
com a centre de dia.
Querella contra ASER i millora de
les condicions als professionals
Atesa la situació en què havia quedat
la residència, el Patronat va decidir
interposar una querella contra ASER
per incompliment dels compromisos
associats al servei.
Es va encarregar a una audoria externa, que va reflexar el deute esmentat, superior al milió d’euros, i es
va posar fil a l’agulla per aconseguir
unes millors condicions i una major
equitat entre els professionals adscrits a l’Atzavara.
Fruit del diàleg que hi va haver entre profesionals i Patronat Municipal
es va arribar a un acord que va esdevenir beneficiós per al conjunt del
col·lectiu de treballadors. Actualment

L’empresa
concessionàra va
portar la residència al col·lapse
econòmic
La gestió del Patronat Municipal
ha permès recuperar l’eficiència
Els treballadors
han cobrat els
deutes i les condicions que ara
tenen són millors

les condicions que s’apliquen permeten als professionals constatar la
voluntat del nous gestors dfe propiciar una remuneració salarial el més
justa possible.
L’eficiència arriba gràcies a la reorganització
Actualment s’ha traçat el camí per
assolir un alt nivell d’eficiència a partir
de la reorganització dels serveis i del
màxim compromís per part dels professionals que, al cap i a la fi, són el
principal actiu de la residència i que
tenen la capacitat de transmetre als
usuaris els seus coneixements i uns
valors consubstancials a l’atenció a
les persones grans.
La gestió directa per part del Patronat
Municipal no es planteja com a definitiva, sinó transitòria. La intenció és
convocar un nou concurs amb unes
condicions que assegurin la continuïtat del servei i unes condicions
òptimes tant per als usuaris com
per a les persones que treballen en
aquesta residència que es va inaugurar l’any 1985.
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Ensenyament

A l’esquerra, la nova escola Ametllers. A la dreta, la Secció Institut Cardener, de secundària

Nous equipaments escolars
Un total de 2.539 alumnes han començat els seus estudis aquests curs a algun dels nou centres d’ensenyament que hi ha al municipi de Sant Joan. Les
principals novetat d’enguany ha estat l’entrada en servei de l’escola Ametllers,
que té 406 alumnes, i la Secció Institut Cardener, amb 60 alumnes.
L’escola Ametllers posa fi a l’etapa d’interinitat, amb cargoleres incloses. La
situació geogràfica, a peu d’un turó, ha propiciat problemes d’inundacions
que han quedat resoltes des de l’Ajuntament. Aquest equipament, fruit de
la perseverança de l’anterior equip de govern, amplia -conjuntament amb
el Secció Institut Cardener- el mapa de serveis de caràcter escolar del municipi de Sant Joan i permet reduir la problemàtica de falta de places de
secundària.
Atés que el Quercus no podia acollir més alumnat i més mòduls, i davant la

Escoltant la veu dels infants

El recursos escolars
de Sant Joan aquest
curs 2012-13
CENTRE DOCENT

manca de terrenys per oferir a la Generalitat, l’equip de govern va apostar
per la reutilització de l’antiga escola Joncadella-Ametllers. Gràcies a l’esforç
de tots, professors, alumnes i pares inclosos, es va fer possible allò que semblava impossible.
Pel que fa a l’escolla Collbaix, l’Ajuntament és molt sensible a la necessitat
de tasques de manteniment i posarà tots els seus esforços perquè des del
departament d’Ensenyament de la Generalitat es resolguin totes les mancances que són de la seva competència per tal que es millorin i renovin les
seves instal·lacions.
Per últim, en relació a l’escola Joncadella, des de la regidoria responsable
d’Ensenyament ha calgut resoldre el problemes que donava la claveguera
general.

NOMBRE
ALUMNES

Llar d’infants Barrufets - Dep. Ensenyament

85

Llar d’infants Ciulet - Municipal

57

Escola Ametllers

406

Escola Collbaix

281

Escola Joncadella

406

Institut Quercus

748

Secció Institut Cardener

60

Escola Municipal d’Adults

198

Escola Municipal de Música

298

Any rere any des de la regidoria d’Infància i Joventut de Sant Joan de Vilatorrada continuem treballant per escoltar la veu dels infants amb el Consell
Municipal d’Infants. També es treballen els drets dels nens i nenes amb
l’Assemblea Local d’Infants mitjançant diferents dinàmiques de joc.

Societat
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Infància i Joventut

Dinamització de l’Espai Jove
L’Espai Jove és l’equipament juvenil
de referència a Sant Joan, sempre
obert a que qualsevol jove del municipi s’hi apropi per a gaudir dels
serveis que ofereix, com el Punt
d’Informació juvenil o la Tarda Jove,
amb activitats variades o el punt de
connexió a internet. Des del mes
d’octubre, l’Espai Jove està obert
les tardes de dimecres, dijous i divendres.
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada s’ha fixat entre els seus objectius facilitar equipaments i recursos
al col·lectiu de joves del municipi per
tal que puguin trobar-se, millorar la
seva formació i poder participar en
activitats de lleure i educatives.

Prevenció
de la Drogodependència
La formació i la sensibilització
dels més joves vers la promoció
d’hàbits saludables i la prevenció de drogodependències són
objectius que aquest any 2012
s’ha continuat treballant mitjançant tot un seguit de campanyes, accions i programes, com,
per exemple, un taller de lideratge emocional.
Actualment s’està realitzant un
curs de formació d’Agents de
Salut Juvenil a 12 joves perquè
esdevinguin agents actius de
promoció de la salut entre els
seus companys i iguals.

Cullerada Jove 2012, una nova
edició de la trobada juvenil

Enguany s’ha gaudit d’una nova edició de la Cullerada Jove, la trobada
juvenil festiva de Sant Joan de Vilatorrada. Al cartell d’aquest any hi havia
activitats variades que, com sempre, culminaven amb una jornada de concerts i actuacions a la pista de l’Espai Jove, on molts joves del municipi van
poder gaudir de dues batucades, mostra de malabars de foc i les actuacions de Sona 6 i EscritoresSinLírica.

Implantació del programa
PIDCES als instituts
Aquest any 2012 s’ha donat els primers passos per a la implantació del
Punt d’Informació i Dinamització als Centres de Secundària, conegut com
a programa PIDCES. Aquesta nova eina ens ha de permetre traslladar
la informació i la dinamització juvenils allà on els joves es troben i interactuen, és a dir, a l’IES Quercus i a la Secció d’Institut El Cardener, el nou
centre de secundària de Sant Joan. A inicis del proper any començarà la
dinamització d’aquest nou servei què, de segur, permetrà estar més a
prop dels joves i de les seves inquietuds i necessitats.

Pla Local
de Joventut
2012-2016
Des de la Regidoria d’Infància i
Joventut aquest any 2012 s’ha
elaborat un nou Pla Local de
Joventut que ens ha de servir,
per als propers quatre anys,
de full de ruta de les polítiques
municipals de joventut de Sant
Joan. Cal destacar que per arribar a aquest document marc
s’ha portat a terme un procés de
diagnosis de la realitat juvenil a
Sant Joan de Vilatorrada, consultant l’opinió dels mateixos
joves i d’altres actors i experts
en temàtiques juvenils del municipi.

El Nadal per a infants
Enguany s’engega una vegada més
les activitats de Nadal per infants. El
taller de jocs i joguines començarà
aquest 27 de desembre i fins al 4
de gener per a nens i nenes de 3 a
12 anys. Tallers per jugar i fer volar
la imaginació amb la creació de les
seves pròpies joguines. La sortida al
Campi qui Jugui serà el divendres
28 de desembre i els nens/es aniran amb autobús i acompanyats de
monitors.

Societat
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Medi ambient

Sant Joan recupera el Torrent Fondo
S’ha fet una actuació de neteja ambiental a l’entorn del torrent i, a més, s’han realitzat obres a la desembocadura per guanyar un pas per a vianants i fauna

Connexió de l’itinerari Riu Verd
amb el Torrent Fondo

La manca de sensibilitat mediambiental d’algunes persones, per sort
cada dia menys, ha nodrit, amb els
anys, petits abocadors il·legals entre el camí i el torrent de les Torres.
Calia doncs, realitzar una actuació
que permetés retirar les tones de
residus acumulats en aquest indret:
pneumàtics, mobles, matalassos,
piques, lavabos, plats de dutxa...

La desbrossada del tram baix del
torrent Fondo o de les Torres ha
deixat al descobert, també, petites
meravelles naturals com el Salt
del Fondo (un salt d’aigua de prop
de 5 metres de caiguda) i curiositats botàniques rellevants com una
tremoleda (bosc de populus tremula), única a les comarques centrals
en aquesta altitud.

En un territori esquarterat per les
carreteres com és de Sant Joan
-eix diagonal, eix transversal, eix
del Cardener, i carretera de Calafels Ajuntaments han d’actuar-hi
decididament per fer-lo més segur per als ciutadans i sostenible
ambientalment.
Les obres realitzades a la desembocadura del torrent Fondo o de
les Torres al riu Cardener tenen
aquest doble objectiu: eliminar el
risc d’atropellaments a la cruïlla
de la C-55 amb la carretera de
Calaf, per on passen moltes persones que van a caminar, i facilitar els moviments dels animals en
la seva cerca de menjar o aigua,
així com millorar la diversitat biològica dels hàbitats naturals.
La connexió de l’itinerari “Riu
Verd” amb el Torrent Fondo, per
sota la carretera de Calaf primer
i després per sota la carretera
de Solsona (C-55), tot aprofitant

Setmana del Medi ambient

Si tothom és conscient que per viure es necessitea l’aire que es respira, l’aigua que es beu, els aliments que es mengen i l’espai que es comparteix, per què no ho és tant de la dependència que tenim els humans del medi ambient?
Per reconduir aquesta realitat, vam organitzar una activitat que fomentés l’actitud crítica de la ciutadania davant els
greus problemes que amenacen el medi ambient i la nostra continuïtat en el planeta.
La fórmula escollida va ser l’organització de la Setmana del Medi Ambient: un conjunt d’activitats lúdiques i de sensibilització que han de permetre adonar-nos dels problemes mediambientals més propers i que ja patim, com són
els residus urbans, els voluminosos abandonats, el deteriorament dels espais naturals més pròxims o els efectes
de la contaminació en la salut de les persones.

la canonada de desguàs de les
aigües del torrent, ens ha permès
fer un pas per a la fauna i també
per a les persones.
A partir d’ara, no ens caldrà arriscar la vida per creuar la C-55
quan anem a fer una caminada
cap a les Torres, ja podem passar
per sota la carretera de Solsona.

Proves amb led
en l’enllumenat

Les mesures aplicades han permès
estalviar uns 10.000 euros en la factura elèctrica aquest 2012. Ara es treballant en una prova pilot d’il·luminació
amb led -al carrer del Riu i un tram del
Joncadella- que consumeixen menys
i il·luminen més. Pot ser un exemple
a seguir en properes actuacions en
l’enllumenat públic.

Societat
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Participació ciutadana i comerç

Entre tots es decideix el Sant Joan del futur
L’equip de govern de Sant Joan de
Vilatorrada vol potenciar el Consell
de la Vila de Sant Joan de Vilatorrada on hi ha representades totes
les entitats i associacions vinculades
al municipi, les escoles i l’institut, els
sindicats, les empreses i els grups
amb representació municipal. És
doncs, un espai interessant i atrac-

tiu per a fer debats enriquidors per
a totes i tots, ja que moltes persones
vol dir moltes visions diverses de la
realitat.
És en aquest espai de participació
ciutadana on es proposa debatre
com es desitja que sigui Sant Joan de
Vilatorrada en un futur relativament
proper i alhora definir les estratègies

per encaminar-s’hi. L’encàrrec de
l’Ajuntament al Consell de la Vila és
l’elaboració d’un pla estratègic per al
municipi, anomenat SJV-2025.
El nostre futur depèn fonamentalment del coneixement de les persones i de l’habilitat per saber treballar cooperativament, i també de la
capacitat d’organització i d’acció

com a societat, més que no pas de
les infraestructures.
Així doncs, i en aquest marc de
treball, el passat 18 de desembre es
va celebrar el segon plenari del Consell de la Vila on els assistents van
poder expressar el seu desig de futur, allò que voldrien que succeís o es
fes realitat d’aquí al 2025.

Estelada a l’Ajuntament

Taula de comerç

En el ple del passat 23 de juliol, l’equip de govern municipal va presentar
una moció en què es demanava el suport dels diferents grups municipals a
la proposta de penjar l’estelada a la casa consistorial fins a la independència. L’acció forma part de la campanya endegada arreu de Catalunya per
l’Assemblea Nacional Catalana. La foto de l’estelada davant l’Ajuntament és
l’evidència que la moció va prosperar.

La Taula de Comerç de Sant Joan de
Vilatorrada treballa des del mes de
juny per cercar fórmules que ajudin
a dinamitzar el comerç local del municipi. Algunes de les idees sorgides
el mes de juny ja han pres forma i
s’han posat en marxa, com per exemple, alguns dels actes nadalencs
amb la col·laboració entre l’ABIC i les
regidories de Cultura i Comerç: mercat nadalenc i caga tió, suport a la
figura del Fumera de Sant Joan de
Vilatorrada, ambientació nadalenca
amb cant coral per part dels infants
de l’Escola de Música... i d’altres
liderats per l’ABIC pròpiament com
la Panera Gegant, que es pot veure
exposada en un dels aparadors d’un
establiment comercial.
Per l’any 2013 a la Taula es va decidir
que es treballaran els intercanvis
d’experiències amb altres associacions de comerç de municipis veïns;

les col·laboracions entre comerços
per oferir avantatges comercials als
consumidors i treure les botigues
al carrer dos dijous l’any acompanyant el mercat ambulant. També es
reubicaran els planells informatius
comercials de la perifèria al centre
del municipi, es recopilarà tota la informació disponible que pugui servir
per engegar el projecte dels “Camins
escolars segurs” i s’estudiarà la creació d’una nova zona d’aparcament
controlat a l’Avinguda Montserrat.

Societat
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Festes

Tradicions

El Festiu, molt
més que un
logotip

L’Ajuntament ha fet costat a iniciatives de les entitats locals per mantenir les tradicions, com la celebració
de La Passió.
La regidoria responsable de Festes
ha volgut donar una nova embranzida al conjunt d’activitats de caràcter
festiu que se celebren al llarg de
l’any. Ha tingut en compte que hi
ha d’haver punt de connexió, o de
transversalitat, entre les diferents iniciatives que es porten a terme.
Per tal de debatre i tirar endavant
les propostes festives es va crear
l’anomenada Comissió del Calendari
Festiu. Les activitats que s’impulsen
des d’aquest grup de treball, en el
qual hi ha voluntaris, es visualitzen a
partir del logotip Festiu, fàcil de trobar en les comunicacions que porta
a terme l’Ajuntament.
Entre els objecftius hi ha també el de
recuperar festes i personatges que
han format part de les tradicions locals.

Castanyada

Fumera per Nadal
Aquest Nadal ha agafat vida un personatge entranyable i que ho veu
tot, el Fumera, el qual ha estat en contacte amb els escolars del municipi
de Sant Joan. El Fumera, que viu a la xemeneia de Cal Gallifa al costat
de la bruixa Teti, és una nova demostració de l’equip de govern de dinamitzar les festes. Per Nadal i festes s’han programat múltiples activitats
(veure interior contraportada), entre les quals el Pessebre Vivent, on hi
haurà una barraca construïda amb vímet en el marc dels tallers que es
fan, subvencionats per Generalitat, per repensar la Fira de Tardor.

La castanyada va respondre a
l’expectativa creada. Al parc Llobet
hi va haver castanyada, música amb
el grup Els Picarols i molta festa.... I
per descomptat, no hi va faltar la
castanyera!

Guionistes
La regidoria de Festes col·labora amb
la de Comerç en el procés de repensar la Fira de Tardor. En aquest sentit,
s’ha creat una taula de guionistes
que perfilarà els trets d’aquesta activitat en la qual es barregen elements
de caràcter econòmic amb d’altres
que formen part de la festa.

Aires renovats per la Festa Major

La feina que es porta a terme en l’àmbit festiu ja s’ha visualitzat al llarg dels
darrers mesos. Un dels moments estelars va ser la passada Festa Major,
en la qual es va poder constatar com s’havien recuperat els que havien estat tradicionals entremesos i diferents balls, com el ball de gegants de Sant
Joan, el ball de galop de Sant Joan o la sardana dedicada al municipi. Al
mateix programa de la Festa Major, amb una més que suggerent portada,
es deia que “un dels senyals més representatius d’un poble és la conversació del seu folclore”. Així mateix, el concert de la Festa Major va comptar
la participació de les tres corals del poble. Altres entitats també van prendre
part en un espectacle que va esdevenir multidisciplinari.

A l’entorn de la Festa Major, es va recuperar la foguera, amb la col·laboració
dels Amics de les Arts Plàstiques. Aquest artistes van aixecar una foguera
de clar missatge d’art efímer que es va acabar cremant amb la Flama del
Canigó, que havia arribat al municipi. També es va fer un concert, on les tres
corals del pobles i altres entitats van realitzar un espectacle multidisciplinar
amb la participació de més de 200 voluntaris.
Pel que fa a la Festa Major Infantil, a càrrec del Sidral, va a tornar a ser un
gran èxit i un referent més enllà del municipi. Perquè encara es pugui projectar més es va demanar que sigui declarada Festa Tradicional d’Interès Local
per a més endavant demanar que sigui Festa Tradicional d’Interès Nacional.
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Urbanisme

Petites actuacions per endreçar Sant Joan i
facilitar la mobilitat de vianants i vehicles
A data de 30 de novembre, la brigada municipal portava fetes enguany
912 actuacions, la qual cosa demostra el seu esperit de servei.
Seguint les actuacions ja començades de supressió de barreres
arquitectòniques, i gràcies als
plans d’ocupació, s’han pogut fer
set rebaixos en xamfrans grans a
l’avinguda Montserrat, i dos rebaixos
més del Passeig Gallifa. També s’ha
arranjat definitivament la cantonada
del carrer Manresa amb Anselm
Clavé que també va incloure fer dos
rebaixos grans i un de petit. Totes
aquestes obres van obligar a modificar el pintat de les cruïlles.
Per altra banda, l’Ajuntament té en
projecte de propera execució dues
obres que les podríem considerar
prou importants:
Projecte d’adequació dels entorns
del Mas Sant Joan i ampliació del
cementiri, que preveu el soterrament del les línies aèries que van de
la zona de l’Espai Jove a la central
transformadora del carrer Migdia.
Construirem 55 nínxols nous i urba-

La brigada
municipal porta
de gener a
novembre un
total de 912
actuacions
Soterrament de les línies a Cal Gallifa

nitzarem la part sud de la Illa cultural
del Mas Sant Joan.

amb resultats molt satisfactoris com
aquests:

Construcció de rotonda que eliminarà els semàfors de la cruïlla
Torrent Canigó, carrer Manresa,
avinguda Montserrat, carrer Lluis
Companys. L’actuació suposarà un
important estalvi en reparacions del
conjunt semafòric.
Pel que fa a actuacions conjuntes
en l’àmbit de la mobilitat i la senyalització es porta a terme una interessant tasca de coordinació entre
els serveis tècnics i la Policia Local

1. Remodelació del carrer Collbaix. Carrer de 15 metres d’amplada
amb habitatges unifamiliars amb
entrades a garatges. En un carrer
d’aquesta amplada els vehicles fan
girs indeguts i circulen a velocitats
inadequades.
Solució adoptada: projecte de baix
cost econòmic i que dóna un resultat
òptim, reordena la circulació, modera la velocitat, dona seguretat a les
cruïlles i passos de vianants i creen

unes 40 places d’estacionament. Es
dóna preferència al vianant senyalitzant el carrer com zona 30, es prohibeix la circulació i l’estacionament de
vehicles en el carrer Pompeu Fabra,
donant seguretat a les entrades i
sortides del col·legi.
2. Remodelacio de la zona del
col·legi Ametllers. Va venir donada
per la construcció del col·legi de
primària al carrer Federica Montseny, comporta la circulació d’entrada
i sortida d’uns 250 vehicles en hores
punta, velocitats inadequades, man-

Sobre aquestes línies i a la pàgina següent, es poden veure diferents actuacions per millorar la seguretat viària i la mobilitat al nostre municipi
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ca d’estacionaments, manca de
passos de vianants, gran trànsit de
vianants, etc.
Solució adoptada: novament projecte de baix cost econòmic i resultat
òptim. Es pinten estacionaments en
bateria quedant l’entrada als garatges lliures de vehicles, es pinten
passos de vianants d’alta visibilitat,
un pàrquing de motos i una parada
de bus escolar davant de l’escola,
així evitem l’estacionament de cotxes
particulars. També s’han ampliat els
passos de vianants del Passeig Torrent Canigó.
3. Remodelació dels carrers Montanya i Montcunill. S’hi circulava a
velocitat inadequada, sense aparcaments, amb un cens escolar molt
gran motoritzat.
Solució adoptada: reordenem la
circulació, moderem la velocitat,
limitació a 30 km/h. S’han pintat pla-

ces d’aparcament en bateria, s’ha
instal·lat un reductor de velocitat,
s’ha invertit la circulació del carrer
Muntanya direcció carrer Sant Mateu
amb senyalització de stop vertical i
horitzontal.
4. Obertura i senyalització del Passeig del riu. En obrir al carrer s’havia
de senyalitzar correctament. Els
cotxes circulaven sense moderar la
velocitat.
Solució adoptada: s’ha fet un carrer
de doble sentit de circulació, donant
una alternativa a la entrada i sortida
de la població, hem instal·lat reductors de velocitat limitant la velocitat
a 30 km/h. S’han pintat i senyalitzat
totes les cruïlles fent passos de vianants, separació de carrils de sentit
de circulació i instal·lant senyalització
vertical.
5. Remodelació de la rotonda
d’Antonio Machado. Accés a la po-

blació des de la C-25. El problema
era l’excés de la velocitat i la inseguretat.
Solució adoptada: projecte de baix
cost econòmic, reordena la circulació, modera la velocitat, i dóna
seguretat a les cruïlles i passos de
vianants. S’han pintat illetes en els
accessos a la rotonda, canalitzant
el trànsit. S’ha limitat la velocitat a 30
km/h i un reductor de velocitat al carrer Antonio Machado.
6- Passos de vianants d’alta visibilitat en tots els centres escolars.
Són camins escolars segurs, i s’han
fet a l’IES Quercus, SINS Cardener del
carrer del Sol, escoles Collbaix, Joncadella, Ametllers, i les llars d’infants
Barrufets i Xiulet, també al Mas Sant
Joan. S’han pintat els passos de vianants en color vermell i blanc, perquè siguin més visibles per als conductors.
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7. Obertura del Passatge Sant
Isidre. El passatge Sant Isidre es
trobava tallat i sense urbanitzar de
mig carrer en direcció al carrer Sant
Mateu.
Solució adoptada: s’ha urbanitzat el
Passatge i s’ha senyalitzat com zona
residencial, els vianants tenen preferència de pas, velocitat limitada a 20km/h.
8. Creació de zones d’estacionament
reservades per a persones amb mobilitat reduïda. S’han creat 8 noves
places d’estacionament als carrers
Ample, Bruc, Collbaix, Santuari de
Nùria, Girona, Rafael de Casanovas,
Migdia, Riu, i Sardana.
9. Ampliació i creació de passos de
vianants. S’han creat nou passos
de vianants als carrers Santuari de
Núria Lleida i Barcelona. S’han ampliat passos de vianants que es troben en xamfrans ocupant tot el que
fa tot el xamfrà dels carrers.

Habitatge

Sis habitatges de protecció
oficial, a lloguer
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, juntament amb l’Ajuntament de
Sant Joan de Vilatorrada, ha iniciat
el procediment per a l’adjudicació
de 6 habitatges de protecció oficial,
al carrer Anna Frank 9-11, en règim
de lloguer durant 10 anys, amb
dret a compra. Hi ha dos habitatges de dos dormitoris i quatre de
tres dormitoris, tots ells amb plaça
d’aparcament. La superfície oscil·la
entre els 50,45 m2 i 68,90 m2.
Les persones que hi estiguin interessades podran formular sol·licitud
fins al 28 de desembre, a la tercera
planta de l’Ajuntament, en horari de

dilluns a divendres, de 9 a 14 hores,
i els dijous, de 18 a 20 hores.
Fa uns dies hi va haver una jornada informativa sobre aquests
habitatges. Posteriorment, el dissabte 15, es va fer la jornada de
portes obertes per conèixer en primera persona les característiques
d’aquests habitatges que es llogaran a un preus interessants.

Tenen entre 50 i
69 metres
quadrats
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Benestar social

El Rebost del Banc d’Aliments

Conveni amb la
Creu Roja

A Sant Joan hi ha repartides 18 cistelles en diferents punts

Des del maig és en funcionament el
punt de presència de Creu Roja a Sant
Joan, a la planta baixa de l’Ajuntament
(antigues dependències de la Policia
Local), en horari de 9 a 12 hores del
matí. L’objectiu és recaptar voluntariat
per col·laborar en diferents serveis
i projectes, d’una banda donant
suport a l’educadora social del Centre Obert “La Cabanya”, de l’altra
col·laborant en el seguiment, socialització i suport a la llar de la població
de la tercera edat i, per últim, participant en els projectes de recollida i
distribució d’aliments El Rebost i Banc
d’aliments. Si algú està interessat en
col·laborar pot demanar informació
a aquest punt.

L’1 d’octubre es va posar en marxa
el Rebost, un projecte de recollida
d’aliments que té per objectiu abastir
el Banc d’Aliments Municipal per tal
de poder oferir un suport bàsic a les
famílies més necessitades.
Un total de 18 cistelles repartides en
diferents equipaments i establiments
del municipi esdevenen els punts
on poder fer el donatiu d’aliments
que, cada setmana, voluntaris de
Creu Roja recullen i porten al Banc
d’Aliments Municipal per tal que es
puguin repartir entre les famílies
usuàries del recurs.
A causa a la gravetat de la situació
per la qual passen moltes famílies,
aquesta iniciativa, a diferència d’anys
anteriors, s’ha plantejat com una acció permanent, de manera que no
és una recollida d’aliments puntual
sinó que la idea és que tothom, en
qualsevol moment, pugui fer la seva
aportació en forma d’aliments. Els

punts de recollida són els següents:
- Supermercat Bon Preu.
- Supermercat Roges.
- Supermercat Llobet (Gori i Major).
- Queviures Margarita.
- Llar d’Infants El Xiulet.
- Llar d’Infants Barrufets.
- Escola Ametllers.
- Escola Collbaix.

- Escola Joncadella.
- Centre de Formació Adults.
- Escola Municipal de Música.
- Residència L’Atzavara.
- Institut Quercus.
- SINS Cardener
- La Parròquia.
- Pavelló municipal.
- Ajuntament

Un dia per desmuntar mites de l’amor romàntic
La Capella del Mas Sant Joan va acollir el novembre
l’acte de commemoració del Dia Internacional Contra la
Violència de Gènere, en el decurs del qual es van anar
desmuntant alguns dels mites relacionats amb l’ideal
d’amor romàntic, un model de relacions que crea falses
expectatives que condueixen, en molts casos, a la frustració i el fracàs afectiu i poden derivar, en última instància, en la violència de gènere.
A través de textos, música i dansa es van desmuntar
idees com que l’existència de gelosia en una relació
és prova d’amor o que sense la nostra parella no som
ningú. A l’acte, organitzat per l’Ajuntament a través de

la Comissió de la Dona, hi van participar alumnat del
Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, que
van llegir textos d’autors diversos; alumnat de l’Escola de
Música, que va interpretar un total de tres peces amb
guitarres i violí; i la ballarina Nàdia Pesarrodona, que va
delectar el públic amb dues coreografies de dansa contemporània.
Relacionat amb la lluita contra la violència de gènere,
i com a activitat de prevenció, durant el mes de febrer
s’han programat unes xerrades del Grup d’Atenció a la
Víctima, dels Mossos d’Esquadra, a les aules de 3r d’ESO
de l’institut Quercus.

Parelles lingüístiques per a la integració
El Centre de Formació de Persones
Adultes i la Regidoria d’Acció Social i
Salut han impulsat el programa Xerrola, un projecte de parelles lingüístiques que té per objectiu millorar la
parla de la llengua. Durant uns mesos, persones que volen practicar el
català o el castellà i persones que
estan disposades a cedir una petita
part del seu temps perquè una altra
aprengui la llengua, es troben durant
una hora setmanal per parlar i practicar. Per altra banda, des de l’octubre
té lloc la segona edició del curs català
bàsic per a pares i mares.

Des del passat mes de novembre el
web municipal disposa d’un apartat
dedicat a la salut. Amb el nom de
Sant Joan Cuida’t, aquest apartat
web recull tota la informació relativa
a accions de promoció i protecció
de la salut que s’emprenen des de
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, així com notícies vàries o
agenda d’activitats.
A l’apartat web del Sant Joan Cuida’t,
encara en fase de desplegament,
l’internauta hi podrà trobar un consell mensual de salut a càrrec d’un/a
professional de l’àmbit sanitari.
Aquest mes de desembre, Judit Bujons, psicòloga i piscoterapeuta, ens
dóna un consell per a gaudir de benestar psicològic.

Gimnàs Emocional
La Regidoria d’Acció Social i Salut organitza el curs Gimnàs Emocional,
una activitat oberta a tothom però
especialment dirigida a dones que
pateixen algun tipus de dolència,
com la fibromialgia. Enguany són
vint-i-dues les que prenen part del
curs. L’objectiu és oferir un espai de
benestar a les dones en què, per una
estona, es dediquen a elles mateixes. Es fan activitats per a treballar
l’autoestima, el descobriment d’una
mateixa i, en definitiva, el creixement
i benestar. De cara al gener s’obrirà
un nou període d’inscripcions.

Societat
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Benestar social i salut Benestar social
Benestar social i Salut

Menjador
social per als
necessitats

L’Ajuntament ha signat un conveni
amb Cita amb la Vida, entitat que
col·labora amb l’Ajuntament en
temes de suport als necessitats, i
han creat l’Associació Més que Bo.
Entre les activitats desenvolupades
conjuntament hi ha el servei de
menjador social, que està en funcionament des de primers d’any i que
a hores d’ara ha atès un total de 50
famílies, aproximadament al voltant
de 100 persones .
El servei és temporal, s’hi accedeix
a través dels Serveis socials bàsics,
i està en funcionament tots els dimarts i dijous .

Homenatge a la gent gran
Sant Joan de Vilatorrada va celebrar
el 21 d’octubre la festa d’homenatge
a la gent gran nascuda el 1928. Van
ser 24 homenatjats que durant el
2012 han celebrat el seu 84è aniversari. Els actes varen començar a
l’església parroquial amb la missa
cantada per la Coral Casa Nostra. A
la tarda, a la Sala Cal Gallifa, hi van
haver actuacions a càrrec de les as-

Programa endavant per lluitar
contra la pobresa
L’Ajuntament ha posat en marxa
el programa Endavant per la lluita
contra la pobresa i l’exclusió social
al municipi. El govern local treballa
en aquest àmbit des d’un vessant
participatiu, inclusiu, preventiu, alhora que assistencial ¡, de cara a
fer front a la greu situació de crisi
econòmica que estem patint arreu del país, i en particular al nostre

poble, i amb l’objectiu principal que
cap ciutadà quedi exclòs dels circuïts
normalitzats dins l’àmbit municipal,
tant sigui per raons econòmiques
com socials.
El programa es concreta en vuit projectes adreçats a persones adultes i
dos més són específics per a infants.
L’Ajuntament vol agrair totes les entitats que fan possible Endavant.

Inspeccions per garantir la
seguretat alimentària
Durant el primer semestre del 2012 es va dur a terme la primera fase
del Programa de Seguretat Alimentària, que tenia per objectiu elaborar
una classificació dels establiments de restauració i venda minorista de
productes alimentaris en funció del seu risc. Es van visitar 114 establiments, dels quals un 12% van obtenir un resultat d’alt risc, la qual cosa
vol dir que pels productes que es manipulen o es venen es requereixen
inspeccions més freqüents. Un 60% van ser classificats de risc mitjà; i un
28%, de risc baix.

sociacions Gent Gran Les Oliveres i
el Grup Artístic Amics per Sempre,
dinamitzat per dues alumnes de
l’escola de teatre de carrer juntament amb la col·laboració del regidor de cultura, Jordi Pesarrodona.
Tots els homenatjats van rebre un petit obsequi de mans de l’alcalde, Gil
Ariso, de la regidora d’Acció social i
salut, Xus Segura, i de l’associació

Gent Gran Les Oliveres. Les més de
500 persones que van assistir a van
gaudir de tots els actes que van finalitzar amb un pica-pica i un pastís
d’aniversari als homenatjats. Els assistents van coincidir en destacar
l’emotivitat i l’èxit de la celebració.
Des de l’Ajuntament es vol agrair la
tasca de tothom que va col·laborar
amb la festa.

Detecció precoç de
problemes de salut
Les tres escoles de primària han participat al Programa de Detecció precoç de problemes de salut en escolars (PDP), que han organitzat la Clínica
Universitària de la FUB i la Regidoria d’Acció Social i Salut. La família de
cada escolar ha obtingut un informe sobre l’estat de salut de l’infant en
relació a l’àmbit explorat. L’Ajuntament, per la seva banda, obtindrà una
memòria general dels resultats i que permetrà tenir una visió de l’estat de
salut dels infants en els àmbits de la logopèdia, la infermeria i la fisioteràpia. Aquest curs, han participat al PDP un total de 252 nens i nenes.

Sortida de l’Ajuntament i Les
Oliveres a Montserrat
Dimecres dia 3 d’octubre,
la
Regidoria d’Acció Social i Salut
de l’Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada, conjuntament amb
l’Associació Gent Gran Les Oliveres, va organitzar una sortida a
Montserrat.
En total van prendre part en aquesta excursió 55 persones i entre els

acompanyants hi havia l’alcalde
del municipi, Gil Ariso, i la regidora
Xus Segura que van voler compartir
la jornada amb els participants .
La delegació joanenca va visitar
primer el monestir de Montserrat.
Posteriorment, ja un altre cop a
Sant Joan, es va oferir un pica-pica
al casal d’avis.
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Memòria històrica

Homenatge a soldats anònims
L’Ajuntament ha dignificat la Fossa del camí de les Torres
Entre les tasques que ha endegat
l’equip de govern de Sant Joan hi ha
el de la recuperació de la memòria
històrica. Una de les accions més
reexides que s’han portat a terme
durant aquesta primera etapa de
mandat municipal ha estat la construcció d’un espai per homenatjar 15
soldats de l’exèrcit republicà que van
morir al camí de Les Torres.
El 31 de març passat es va celebrar
l’acte de dignificació de la fossa a
aquest camí on romanen les restes
de soldats anònims morts en plena
retirada. A l’acte, a banda del regidor Jordi Pesarrodona i l’alcalde Gil
Ariso, hi va intervenir l’historiador
Joaquim Aloy, el director del Memorial Democràtic, Jordi Palau-Loverdos, i el director general de Relacions Institucionals, Joan Auladell. A
banda del perfil institucional, va ser
especialment emotiva l’actuació de
la violencelista de l’Escola Municipal
de Música Laia Capellas i la rondallaire i il·lustradora Roser Rojas.

Acte en record
del president
Lluís Companys
En el marc de les Jornades de
Memòria Històrica, el 14 i 15 d’octubre
passat es van celebrar diferents activitats en homenatge a Lluís Companys, president de la Generalitat
afusellat el 8 de novembre de 1939.
L’acte també va permetre recordar,
valorar i homenatjar Agustí Soler Fosas, que va ser alcalde de Sant Joan
durant la Segona República i que va
ser afusellat el 8 de novembre de
1939, així com els 15 soldats anònims
morts el gener d’aquell mateix any. El
diumenge, dia 14, hi va haver ofrena floral al monument a Lluís Companys, a la cruïlla del carrer Canigó
amb Lluís Companys. Posteriorment
va parlar Roser Rojas i es va cantar
Els Segadors. L’endemà, a 2/4 de
7 del matí, amb els assistents descalços per sentir la terra, tal com va
fer Companys, es van llançar cohets
i al migdia, parlaments a càrrecs
d’alumnes de primària i secundària
de totes les escoles del municipi.

Seguretat ciutadana i mobilitat

Suport a la Policia Local, tant material com moral
Amb l’objectiu de potenciar la festa
de la Policia Local i donar-li relleu,
l’Ajuntament de Sant Joan va convidar la tardor del 2011 el conseller
d’Interior, Felip Puig. Va ser una celebració reeixida, i que va servir per
motivar més, si és que calia, els professionals. Aprofitant la presència
del conseller es va signar per part
de l’alcalde i del mateix conseller el
conveni Rescat-Sipcat, que permet
tenir accés a molta més informació
des dels cotxes o les oficines, per ser
el màxim d’efectius.
Malgrat la situació financera precària s’han comprat deu armilles
antibales, a fi que els agents vagin
convenientment protegits, ja que
les que s’utilitzaven obsoletes i n’hi
havia poques. També s’ha informatitzat un dels cotxes de la policia local,
a fi de fer més ràpides i efectives les
gestions que es fan a peu de carrer,
(atestats, denúncies, etc.)

La feina de la Policia Local té un notable component de vocacional, que va més enllà de les obligacions de caràcter professional.
Per això, tant l’any passat com aquest l’equip de govern ha volgut donar relleu a la seva festa. La visita del conseller Felip Puig,
el 2011, i del delegat del Govern a la Catalunya Central, aquest 2012, Jordi Moltó, aquest 2012, han permès que l’Ajuntament i la
Generalitat reforci el paper que porten a terme els cossos de seguretat.

Esports
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Poliesportiu

Recepcions a les
entitats premiades
La regidoria d’Esports de l’Ajuntament
vol reconèixer la feina que porten a
terme tant els esportistes, a títol individual, com les entitats.
En aquest línia ja va organitzar una
recepció amb l’equip de bàsquet CB
Vilatorrada pels seus recents èxits,
una entitat que és un referent en el
bàsquet territorial i que, any rere any,
demostra la seva capacitat de formar jugadors.
La regidoria vol reconèixer públicament l’equip infantil del FC Joanenc
per la seva excel·lent temporada, un
premi a la feina que porta a terme
l’entitat en la promoció del futbol de
base amb una escola que esdevé

Aposta per
l’esport de base
L’Ajuntament aposta d’una forma decidida per l’esport escolar. Per això
participa en l’organització d’activitats
tan populars com el cros escolar local o el que té abast comarcal. També organitzem la caminada de primavera i les colònies esportives amb
l’Associació Esportiva IES Quercus.

model pel seu bon funcionament. La
feina dóna bons resultats, tant esportius com en la formació dels nens
com a persones íntegres per a la societat.
L’Ajuntament felicita i encoratja totes
les entitats esportives per la seva
bona tasca, al mateix temps que felicita aquells equips que han assolit
ascensos o premis.
També reconeix aquells que han
aconseguit fites particulars del més
alt nivell esportiu, deixant el nom del
poble a dalt de podi. Tothom que volgui ens pot comunicar els seus èxits
al correu:
ajuntament@santjoanvilatorrada.cat

El bar de les piscines, a concurs
En el decurs dels primers mesos d’aquest any vinent, l’Ajuntament posarà
a concurs públic la gestió del bar de les piscines municipals, la qual cosa
obre la possibilitat d’autoocupació per a persones interessades en aquest
negoci.

Bona nota al servei de les
piscines municipals

Prevenció de la
legionel·la
El canvi d’aixetes i sistema d’aigua
calenta al pavelló municipal permetrà prevenir problemes de salut
com la legionel·la. Els treballs han
tingut un cost de 7.500 euros i permeten renovar aquesta instal·lació
que s’ha envellit.

Noves activitats esportives
donaran més vida
Diferents entitats locals han comunicat a l’Ajuntament la voluntat de promocionar activitats esportives al municipi, com una cursa de muntanya, una
cursa urbana de 10 quilòmetres, o una cursa de relleus de BTT. L’Ajuntament
estarà al seu costat i els facilitarà tot el suport que estigui a les seves mans.
També s’ha informat de la possible creació d’un equip federat de futbol sala
L’Ajuntament els encoratja a tirar endavant aquests projectes i els anima a
fer-los realitat a curt termini.

Amb la voluntat de conèixer l’opinió i millorar el servei, la regidoria
d’Esports va fer una enquesta de satisfacció a usuaris de la piscina
municipal aquest estiu passat. La puntuació mitjana final va ser de 6,7
punts sobre 10.
Pel que fa a l’equilibri pressupostari, s’ha aconseguit reduir la despesa
de personal per valor de prop de 14.000 euros. Tot i així no s’han cobert
les despeses fixes. Per això la propera temporada els nens de tres anys
pagaran i es consideraran adults a partir dels setze. D’altra banda els
imports d’abonament es mantindran.
Entre les millores d’questa temporada, cal destacar l’actuació que s’ha
fet als canviadors que propicia una major intimitat i l’organització de
dues festes aquàtiques per a tots els públics.

Economia
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Promoció econòmica

El CIO de Cal Gallifa amb els emprenedors

Aquest any, l’Àrea d’Empresa del CIO Cal Gallifa ha atès 124 consultes relacionades amb la creació de nous negocis. S’ha fet l’acompanyament complet
de 32 iniciatives i al final de tot el procés s’han constituït 9 noves empreses. Per tal de millorar el coneixement dels emprenedors s’ha ofert un ampli ventall
de seminaris i jornades, des del maig fins al desembre, amb continguts com el màrqueting, les xarxes socials, logística, etc. També s’està treballant en
“L’estudi de la viabilitat d’un centre d’allotjament d’empreses industrials”. Aquest projecte té per objectiu principal i a mitjà termini, facilitar als emprenedors
un espai-taller on desenvolupar la seva activitat professional en un espai dotat de serveis comunitaris (aula de formació, sala de reunions...), facilitant l’accés
a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, amb el suport tècnic i administratiu de les professionals del CIO Cal Gallifa i oferint una imatge
empresarial de qualitat i professionalitat. De cara a la formació d’aturats, a l’Àrea d’Ocupació s’han ofert fins a dotze propostes formatives diferents amb una
participació de 80 persones i l’Àrea de Formació n’ha organitzat quatre més de diferents, tant per a persones en actiu com aturats.

Gent gran

Comerç
Comerçi iconsum
consum

Passejades per a El comerç és ben viu
La Fira de
El comerç de Sant Joan ha portat a terme en el decurs dels darrers mesos Tardor tindrà
la gent gran

A finals del mes de novembre es va
fer la primera passejada per a la
gent gran. A un preu de només 5
euros, les persones inscrites van tenir l’oportunitat de conèixer el parc
na-tural de Collserola. La sortida,
que va agradar molt, va servir per
caminar per aquest gran pulmó verd
de Barcelona. Una guia es va encarregar de fer les explicacions de les
característiques d’aquest espai.
L’Ajuntament vol encoratjar a les persones grans de participar en noves
sortides, com les previstes per al 23
de gener al parc de Sant Llorenç de
Munt; el 27 de febrer al parc del Garraf i el 10 d’abril al parc del Montnegre.

diferents accions de promoció. Per tal de fer realitat aquest objectiu de tenir
un comerç de proximitat ben viu i d’organitzar-ne de nous, l’Ajuntament va
promoure la I Taula del Comerç, La Regidoria de Comerç vol donar resposta
a les necessitats de comerç i el vol encoratjar a continuar iniciatives com el
mercat nadalenc o la panera.

eix temàtic

Informació sobre preferents

Amb la voluntat de buscar nous
al·licients a la Fira de Tardor,
l’Ajuntament ha decidit repensar
aquesta tradicional mostra en la qual
es poden trobar artesans, ramaders
i parades d’altres sectors econòmics,
així com mostres de les tradicions
locals.
La intenció és que la Fira giri al voltant d’un eix temàtic, que seria el riu i
tot allò que hi té a veure.

Per tal d’informar convenientment
al consumidor sobre productes financers de risc, com les preferents,
l’Ajuntament va organitzar un acte
obert a la ciutadania. També, per
qualsevol dubte de consum, es pot
anar cada mes, el dia de mercat a la
plaça Major, a l’oficina mòbil.

Cultura
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Actualitat

El doctor
Santamaria,
a la Reial
Acadèmia
de Medicina

El nomenament
es va fer al
magnífic entorn
de la sala
Gimbernat de la
Reial Acadèmia

El dia 11 de desembre el doctor Pere
Santamaria i Vilanova, fill de Manresa però santjoanenc des de ben
petit, va ingressar com a acadèmic
corresponent a la Reial Acadèmia
de Medicina de Catalunya. El nomenament va ser proposat pel també
manresà doctor Lluís Guerrero i Sala,
que n’és acadèmic numerari.
L’acte d’ingrés es va celebrar en
el magnífic entorn de la sala Gimbernat de la Reial Acadèmia, on el
doctor Santamaria va exposar una
ponència sobre els seus treballs
d’investigació per lluitar contra la diabetis i altres malalties dels sistema
immunològic.
Val a dir que l’any 2011 l’Ajuntament
de Sant Joan de Vilatorrada va retre
un emotiu homenatge al doctor Santamaria en reconeixement a la seva
trajectòria humana i professional,
que l’ha portat a ser reconegut mundialment com a referent en la recerca
científica en el camp de la immunologia.

L’Escola Municipal de Música de Sant Joan,
centre de formació i creació de referència
A l’escola Municipal de Música s’ha
fet una arrencada de curs ben farcida d’actes. Durant l’estiu es va dur
a terme l’estrena d’una adaptació
del musical del Rei Lleó a càrrec de
l’aula de cant de l’escola i alumnes
de cant coral. Va ser un èxit i es va
repetir el mes de novembre al casal
de Fals i dues representacions més
per Santa Cecília. Cal dir que tant el
vestuari com l’adaptació del text com
l’escenografia i coreografies van ser
claus per aquest èxit.
Dins del marc de Santa Cecília també es va fer el tradicional concert
d’estrena de les obres del concurs
de composició que tots els nens fan
durant el curs. Es van entregar els

premis i obsequis als alumnes guanyadors. L’Escola Municipal de Música també va participar al tradicional
concert de Santa Cecília de la Unió
Musical del Bages amb alumnes de
flauta i clarinet.
Amb el grup de guitarres es va
col·laborar en l’acte contra la violència de gènere que es va fer a la
capella de l’escola.
Amb l’orquestra de corda, la JOCC,
s’han fet dues activitats: al setembre
una col·laboració a l’acte a d’entrega
de premis de Creu Roja Bages al teatre Kursaal i al desembre un concert
a Manlleu en l’entrega de premis del
Col·legi d’Enginyers.
També s’han realitzat els dos con-

certs del cicle de tardor on han tocat
els guanyadors del concurs Pòdiums
en la seva XX edició. Un concert va
anar a càrrec del quintet Da Cap i
el segon pel duet da clarinet i piano
amb música i imatges, un format que

va agradar molt als assistents.
I aquestes festes, l’Escola Municipal
de Música continua la seva activitat
amb el concert de Nadal, la cantada
de nadales, el treball per a la sintonia del Fumera...
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Sant Joan en imatges

Un
poble
actiu
Les imatges d’aquest àlbum
són només una petita mostra
de la vitalitat social del nostre
municipi

La Diada a Sant Joan

Al costat de Creu Roja

La imaginació de les comparses de Carnestoltes

Final de temporada a la piscina, amb trofeus inclosos

Una jornada de donació de sang original i entretinguda

Vivint la tradició de les Caramelles

Cursets de natació

Sant Joan en imatges
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Una Fira Festa de Tardor amb un ampli ventall d’activitats i propostes

Cavalcada de Reis

L’espectacular Festa Major Infantil

Festa de Primavera

Inauguració de l’escola Els Ametllers

La Castanyada
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Opinió

Força per anar endavant!

Via fora! Que tot està per fer i tot és possible

Ja es compleix un any i mig de que el nostre grup municipal, juntament amb el
d’ERC, va constituir l’actual govern municipal. En aquest període de temps hem
pogut constatar que governar és difícil, que ja n’érem conscients, i en una situació
de forta crisis econòmica encara ho és mes. És però aquest nivell de dificultat el
que ens dóna més força per tirar endavant i aconseguir acomplir amb els projectes que en el seu dia us vàrem proposar.
Segurament no podrem portar a terme grans actuacions que requereixen de grans
inversions però de ben segur que dedicarem tots els esforços per estar al costar
dels nostres veïns i, principalment, d’aquells que mes ho necessitin.
Aquesta gestió s’ha de tirar endavant amb ganes, il·lusió, compromís.... i, sobre tot,
amb un suport econòmic suficient, però com molt bé ja sabeu les fonts d’ingressos
que té un ajuntament són limitats i juntament amb la precària herència rebuda fan
que el dia a dia sigui complicat. Malgrat aquets fosc panorama estem convençuts
que ens en sortirem.
Acabem de rebre la confirmació de la subvenció Xarxa de la Diputació i, en breu,
també podrem sol·licitar la que la Generalitat posa a disposició, el PUOSC. Amb
aquests futurs ingressos, que podrien ser al voltant dels 1,5 milions d’euros a repartir
entre 2013 i 2016 i que s’han de dedicar principalment a inversions i manteniments,
podrem dissenyar el futur més proper pel que fa a aquest tipus d’actuacions, un
futur que serà el que s’obtingui amb el màxim suport del Ple Municipal.
Bon Nadal i millors desitjos per al 2013!

Quan el passat 11 de setembre més d’un milió i mig de persones sortíem al carrer per
reclamar un estat propi per a Catalunya, no era una fugida endavant per amagar els
problemes de la crisi, era la resposta a la contínua intervenció espanyola en la vida
lingüística, econòmica i nacional catalana.
Els dos grans partits espanyols i els seus jutges, col·locats al Suprem i al Constitucional,
ens han intervingut la normalització del català en gairebé tots els àmbits i ara volen
destruir l’Escola amb un objectiu clar: trencar el model de convivència que hem bastit.
La intervenció econòmica de la Generalitat no és nova, no ens enganyem. Els diners
que rebem tenen un destí pactat amb Espanya, són transferències sovint mal dotades
econòmicament. Si a aquesta limitació hi afegim que el govern espanyol no compleix
amb els seus compromisos en infraestructures i adés l’espoli fiscal al què estem sotmesos (2.200 euros per català i any), no és estrany, doncs, que tots els governs de la
Generalitat hagin reclamat un millor finançament.
La intervenció nacional està per escrit. Per no ser, constitucionalment, no som ni una
nació, ho diu l’Art. 2 de la Constitució. Som una nacionalitat dins la indissoluble unitat
de la nació espanyola, pàtria comú i indivisible de tots els espanyols (Art. 1 de la Constitució).
A poc a poc, però, les catalanes, ens hem lliurat de les pors del passat. Som catalanes
perquè volem, vinguem d’on vinguem (Això si que els descol·loca!). Ara cal endegar el
procés d’alliberament nacional, però ho hem de fer de pressa i amb saviesa, perquè
cada dia que passi serà un dia més que tindran per castigar-nos.

Cohesió davant la crisi

Contra l’estafa, cohesió social

Després de llegir el que deien l’actual equip de govern quan era a l’oposició, CIU i ERC,
t’adones que tenim molt poca memòria, diré el mateix que un dels seus articles d’opinió:
“Avui farà un any que es va publicar el darrer Pregoner, quasi no recordava que l’Ajuntament
editava aquesta revista...” , això era al 2008 i ara la revista no es publica des del març del
2011, i a més amb una retallada d’espai exagerada!
Sempre el mateix, si governes penses i prens decisions perquè vols el millor per a Sant Joan
i per a la seva gent, i si estàs a l’oposició, tot el que fa el que governa es criticable, això sí,
tothom diu que es una oposició constructiva!
Vull fer un parell de precs a l’Equip de Govern, que faci memòria, i tot allò que ha demanat
durant els anys que ha estat a l’oposició, sigui coherent i ho posi en pràctica.
I demanar-li el seu full de ruta, el seu projecte de poble, que l’exposi, que es pugui debatre i
buscar el màxim consens de tothom, i més sense tenir una majoria, en el Ple d’investidura últim, tothom es va fer la boca grossa dient que actuaria amb mà estesa per arribar a acords,
per escoltar. Res a veure amb la realitat.
Des del PSC - Sant Joan volem concertar polítiques, decisions i esforços per fer front a les
necessitats creixents dels ciutadans/nes , caldrà aparcar, almenys temporalment, moltes de
les nostres diferències, legítimes en qualsevol cas, anar tots a una i deixar-nos de crítiques
i retrets, pels interessos dels santjoanencs/ques que estan per sobre de qualsevol altre,
seguirem lluitant i treballant, amb capacitat d’entesa, amb generositat, amb coherència
política i sobretot amb solidaritat respecte als nostres conciutadans que requereix aquest
moment tant complicat i difícil.
Bon Nadal, Bon Any 2013 i molta SALUT!

Primer de tot, voldríem aprofitar aquestes línies per agrair els suport dels 557
santjoanencs i santjoanenques que van votar ICV-EUiA les passades eleccions al
Parlament. Ens anima, sens dubte, a seguir treballant per construir entre tots i totes,
un poble i un país més just, solidari i sostenible.
Són molts els veïns i veïnes de Sant Joan que estan patint les fortes conseqüències
d’aquesta estafa econòmica. Cada cop hi ha més famílies que tenen problemes
per cobrir les necessitats bàsiques, com és l’habitatge o l’alimentació. Sempre, rere
les fredes xifres, hi ha persones que pateixen.
Per això pensem que la principal prioritat de l’Ajuntament hauria de ser lluitar contra les conseqüències d’una crisi econòmica agreujada per les polítiques del govern català i espanyol. Ara no són temps per a grans projectes, sinó per mantenir
el que tenim i garantir la cohesió social.
Es per això que ICV-EUiA hem proposat, entre moltes altres coses, que els pisos
buits de les entitats financeres rescatades amb diners públics siguin habitatge social; que s’augmentessin les ajudes socials a les famílies necessitades; que es
destinessin més recursos a l’àrea d’ocupació i promoció econòmica. Sembla obvi
i de sentit comú però no ho és per a tothom. La prova és que l’actual govern de
l’Ajuntament pretenia gastar-se gairebé 80.000 euros en la construcció d’una pista
de pàdel; proposta que no va fer-se realitat perquè cap partit de l’oposició li vam
donar suport.

Crisi d’idees

És l’hora dels valents

Benvolguts veïns de Sant Joan, des del Partit Popular Català ens agradaria
poder dir moltes més coses però no tenim gaire espai, així doncs resumirem
tot el que podrem. La realitat és que ens trobem amb un Govern sense visió de
poble, amb una gestió improvisada, i se’ns fa difícil veure cap projecte, més
enllà de tirar cortines de fum per tapar la realitat a la població, amagant el seu
fracàs en la recuperació econòmica i fent perillar l’estat del benestar social.
Catalunya està aturada, i Sant Joan cada dia que passa ho està més.
Sí que hi ha una greu crisi econòmica, però també d’idees. El Govern és incapaç de fer propostes engrescadores per dinamitzar el comerç i la indústria. Ni
fer aportacions que puguin fer viable la gestió d’optimitzar les polítiques socials, prioritzant a l’hora de distribuir els recursos. Ens alegraria constatar que
són capaços no només de penjar banderes no constitucionals i proclamar-se
unilateralment poble republicà, amb ànsies independentistes. I que tinguessin
en compte a les famílies necessitades, i les que estan en perill de desnonament. Vetllar per la creació de llocs de treball, i entre altres coses, dignificar la
residència d’avis i els seus treballadors...
Ja no podem escriure més!!! Més informació a:
ppsantjoanvilatorrada.blogspot.com

Benvolguts vilatans/es, em dirigeixo a vosaltres amb tota la humilitat i respecte possible, no pregonaré quina és la situació actual de la nostra terra, tots coneixem amb més
o menys proximitat el desastre social que estem patint, tampoc m’atorgaré medalles
que no em pertoquen, tampoc és la meva intenció en aquest escrit criticar les decisions
de l’equip de govern. És un fet que discreparem en moltes de les decisions que s’han
pres i es prendran aquesta legislatura, però del que estic segur és de la bona voluntat i
la dedicació (si més no, fins al moment) dels homes i dones que el formen.
La nostra veu al consistori ha estat feble, però ni molt menys dèbil. La presència d’un
regidor no atorga un pes considerable dintre dels 17 regidors que formen el plenari,
però si ha servit perquè s’escolti una veu que entén de manera diferent la política actual, entenem i defensem una visió més proteccionista del nostre poble, del nostre sector industrial, de la nostra terra,de respecte, d’esforç, de drets, però amb els deures per
avançar “diferent”, ni millor ni pitjor.
Voldria finalitzar aquest petit escrit, si més no reconeixent la voluntat de raonar, la voluntat
d’intentar entendre, de respectar i valorar les nostres aportacions de les dues forces polítiques restants, la situació actual necessita homes i dones amb valentia, que entenguin la
política, ara més que mai com la relació d’uns pares a fill. Per acabar i com que parlem
de política municipal voldria agrair l’esforç de tots els treballadors de l’ajuntament (sense
oblidar el sector privat) que dia a dia, i tot i les continues retallades, continuen fent funcionar els engranatges de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

