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Arriben els darrers dies d’aquest 2013, un any que ha estat difícil per a
tothom, però sobretot per a aquelles famílies amb pocs ingressos que necessiten el suport dels serveis socials públics o de les entitats solidàries.
L’Ajuntament de Sant Joan, conscient del moment que travessem, ha fet
tots els esforços que ha tingut a l’abast per estar al costat dels mes desafavorits, aquells que han de fer mans i mànigues per subsistir i disposar
d’un sostre.
La realitat és crua i el punt d’inflexió d’aquest crisi sembla que es pot haver
produït, però la millora tardarà encara temps en notar-se a les butxaques
dels ciutadans. En una situació com aquesta a l’Ajuntament fem equilibris pressupostaris per mantenir el nivell de serveis de què disposem i als
quals no volem ni podem renunciar. La contenció i l’austeritat són dues
paraules que formen part del vocabulari diari d’aquest equip de govern
que es vol caracteritzar per la capacitat de diàleg i per la voluntat de mantenir un poble net, endreçat, viu i alegre.
La manca de recursos ens condiciona plantejar-nos fer noves infraestructures. Estem contents d’assolir objectius, que no són espectaculars, però
que ens permeten mantenir equipaments al dia, com les instal·lacions esportives, el nou institut, ordenacions viàries...
Estem limitats, però tenim il·lusió i ganes que Sant Joan de Vilatorrada
sigui un municipi amb més iniciatives i amb més identitat. Deixeu-me recordar la capacitat que han demostrat entitats, comerços, particulars i el
propi Ajuntament per fer realitat Embarrats, la fira-festa amb la qual hem
recuperat senyals de la nostra personalitat com a poble i, a la vegada,
hem aconseguit projectar-nos arreu de Catalunya.
Hem fet una gran festa perquè tot Sant Joan hi ha cregut. Hi ha hagut un
retorn per als expositors i festa i cultura per a tots. El treball conjunt ha funcionat. Ha estat una gran demostració que, en el futur, ens hem de plantejar nous reptes per continuar sentint-nos orgullosos de ser de Sant Joan.
							
						
Gil Ariso Planas		
							
Alcalde

Telèfons d’interès
AJUNTAMENT
Centraleta 				
93 876 40 40
Policia Local 			
93 876 40 92
Alcaldia 				
93 876 71 73
Serveis Territorials 			
93 876 41 29
Benestar Social 			
93 876 43 04
Espai Jove 				
93 876 50 89
Cal Gallifa 				
93 876 47 53
Centre d’Iniciatives per l’Ocupació
93 876 40 00
Biblioteca Cal Gallifa 			
93 876 77 05
Centre Municipal de Formació
de Persones Adultes 			
93 875 05 25
Escola de Música 			
93 872 47 25
Pavelló Poliesportiu 			
93 876 40 67
Piscina Municipal 			
93 876 42 10
Camp de Futbol 			
93 876 78 77
Deixalleria Municipal 			
93 876 71 17
CAP Sant Joan 			
93 872 67 50 · 902 111 444
Casal de la Gent Gran 		
93 875 17 21
Jutjat de Pau 				
93 876 40 57
Correus 			
93 875 08 05
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Finances municipals

Avancem en el pla de sanejament
L’Ajuntament redueix el termini de pagament als proveïdors a 30 dies
En dos anys i mig el volum total de comptes a pagar disminueix en 2 milions d’euros
L’equip de Govern format per CiU i
ERC continua avançant en el pla de
sanejament de l’Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada que es va impulsar a l’inici del mandat actual. El consistori aconsegueix l’equilibri en els
comptes municipals i en poc més
de dos anys ha reduït les obligacions en més de 2 milions d’euros. El
juny de 2011 l’Ajuntament tenia pendent de pagar un deute de 6.619.083
euros que va reduir a 5.881.695 euros el juny de l’any passat i el deixa
en 4.548.916 euros a data de 30 de
novembre de 2013. L’Ajuntament ha
aconseguit reduir aquest deute malgrat haver demanat crèdits per poder fer front al pagament de factures
pendents.
Pagament a 30 dies
El canvi més important que ha aconseguit l’actual equip de Govern és el

Imports pendents de cobrament i pendents de pagament - evolució juny 2011-novembre2013

11-6-2012

30-11-2013

51.610,06

219.531,30

1.056.546,18

869.184,70

1.105.638,14

714.094,77

534.652,61

364.969,27

Impostos pendents de cobrament

1.896.810,36

2.392.742,43

1.592.265,35

TOTAL A COBRAR I TRESORERIA

3.667.451,31

3.848.189,80

3.282.404,06

Proveïdors a pagar

2.065.661,25

1.590.477,41

713.232,36

138.475,18

137.146,81

144.007,43

Deute llarg termini

3.992.160,43

4.154.070,82

3.691.677,04

TOTAL A PAGAR

6.619.083,93

5.881.695,04

4.548.916,83

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

Seguretat Social i Hisenda

pagament als proveïdors a 30 dies.
Una situació molt diferent a la que
es va trobar l’Ajuntament que a mit-

jan 2011 pagava a 10 mesos i l’any
passat va aconseguir reduir a tres
mesos. El consistori ha aconseguit

Es congelen les taxes d’escombraries,
guals, cementiri i impost de circulació
Les ordenances fiscals de 2014 que
s’inclouen al pressupost són sensibles a les dificultats que travessa
part de la ciutadania. L’Ajuntament
congela les taxes d’escombraries,
guals, cementiri i impost de circulació per evitar augmentar la càrrega fiscal. Pel que fa a l’IBI, aquest
és el darrer any amb l’actualització

dels valors cadastrals corresponent
al període 2005-2014. Un fet que
obligaria a augmentar els rebuts entre un 7 i un 7,5% de mitjana. Tenint
en compte que el Decret del Govern
espanyol obliga a mantenir el coeficient al 0,500 durant dos anys més
(2014 i 2015), des de l’Ajuntament
proposem una rebaixa per evitar

aplicar aquest 7% previst. La voluntat
és minimitzar en la mesura del possible aquest encariment i per això
oferim una rebaixa del 3% del preu
de l’IBI a totes les persones amb
el rebut domicliat. L’Ajuntament
incentiva a domicilar-lo. Per tant,
l’augment mitjà dels rebuts serà del
4% l’any vinent.

capgirar la tendència aplicant uns
pressupostos realistes i prioritzant la
gestió eficient de la despesa.

Les dades, al dia
L’Ajuntament demana als veïns
que tinguin les seves dades al
dia per facilitar el pagament de
les taxes municipals. Es donen
casos en què es continua pagant l’impost de circulació, per
exemple, a altres municipis tot i
que estan empadronats a Sant
Joan. Pagar els impostos al
municipi és beneficiós per als
santjoanencs.

PROGRAMA DE SUBVENCIONS
Actuacions amb ajuda de la Generalitat
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2014 El Pla únic d’obres i serveis de la Generalitat de Catalunya ha finançat
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150.000 euros per al desenvolupament de plans
d’ocupació per reduir l’atur al municipi. Un import que triplica els 48.000 euros destinats l’any 2013 per l’Ajuntament

euros per a la promoció de polítiques d’eficiència
2 170.000
energètica en els anys 2013-2014
euros per a l’execució de diferents obres de
3 100.000
manteniment a la via pública en el període 2013-2014

actuacions que han comportat obres al municipi durant aquest 2013:

· Adquisició del local de la Policia Local.
· Urbanització del carrer Torras i Bages en una actuació pendent des
defa 15 anys que permetrà arrenjar el carrer.

· Compromís de compra del local del carrer Sant Isidre.
· Arranjament del cementiri i el seu entorn (veure pàgina 12)

Societat
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Ensenyament

Beques i ajudes escolars
El consistori és sensible a les dificultats que travessen les famílies
amb menys recursos del municipi
en l’actualitat. Des de la regidoria
d’Ensenyament es destinen 33.000
euros a beques menjador i material escolar per als alumnes de
primària del municipi. Aquesta xifra
suposa un augment de 12.000 euros respecte els pressupostos dels
darrers anys.
En paral·lel, l’Ajuntament ha creat una nova ajuda per fomentar

l’escolarització dels alumnes de
la llar d’infants El Xiulet. L’objectiu
és reduir la diferència de cost que
han d’afrontar les famílies depenent de la titularitat del centre. Des
de Serveis Socials de s’han establert els barems per afavorir que
les famílies del municipi puguin
escollir el centre en funció dels
seus projectes educatius i no pel
preu de les quotes que són diferents si el centre és municipal o de
la Generalitat.

Escolarització curs 2013-14
Els recursos escolars al municipi de Sant Joan per aquest curs 20132014 són els següents:

CENTRE DOCENT
Llar d’infants Barrufets - Dep. Ensenyament
Llar d’infants Xiulet - Municipal
Escola Ametllers
Escola Collbaix
Escola Joncadella
Institut Quercus
Secció Institut Cardener
Escola Municipal d’Adults
Escola Municipal de Música
CFA Carme Karr

ALUMNES
88
59
432
270
399
725
88
213
302
472

Es potencia Escola d’Adults
L’Escola Municipal d’Adults augmenta
aquest curs la seva oferta formativa
reglada amb un curs de preparació
per a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior. És una formació
que complementa la que s’imparteix
per a la prova d’accés a cicles forma-

tius de grau mitjà a l’Institut Quercus.
Aquest centre de secundària també
ha augmentat la seva oferta formativa amb un nou cicle formatiu de
grau superior d’Eficiència Energètica
en la modalitat dual, que permet als
alumnes el contacte amb l’empresa.

Acte d’inici de curs a l’IES Quercus
El passat 6 de setembre es va celebrar l’acte inaugural del curs 2013-2014 a
Sant Joan. L’’Institut Quercus, que acull tots els professionals docents dels centres que formen part del Consell Escolar del municipi, va ser l’escenari escollit.
L’acte va comptar amb una xerrada molt interessant a càrrec de Josep Miquel
Lucea sota el títol “L’aprenentatge de les llengües“. Sant Joan de Vilatorrada
compta amb deu centres on s’imparteix ensenyament que aquest curs mobilitzen més de 2.500 alumnes.

Instal·lació elèctrica al SINS Cardener
Des del departament d’Ensenyament
s’ha fet una nova instal·lació elèctrica
al centre de secundària SINS Cardener. L’espai que utilitza aquest centre
és municipal i l’Ajuntament el va cedir
el curs passat. A conseqüència de les

mancances de la instal·lació elèctrica
no complia les normatives del departament d’Ensenyament. Per aquest
motiu la Generalitat ha destinat
70.000 euros per deixar l’equipament
en condicions.

Millores a les escoles Joncadella i Ametllers
L’Ajuntament millorarà els accessos a l’Escola Joncadella amb l’asfaltat de la
rampa d’accés al centre en uns treballs que començaran el dia 23. L’objectiu
és evitar que les obres alterin el dia a dia del centre. A més, a l’Escola Ametllers s’ha habilitat com a aparcament l’espai on anteriorment estaven situats els mòduls prefabricats.

Joventut

Formació en salut

Durant el passat curs 2012-2013 un total de deu joves
de l’Institu Quercus han acabat el curs de formació
d’Agents de Salut Juvenil que s’ha impartit a l’Espai
Jove. El projecte ha estat un èxit i es pretén repetir durant el primer semestre de 2014.

Tardes esportives

L’Espai Jove ha programat nombroses activitats esportives en horari de tarda durant els mesos d’estiu amb
diferents disciplines que posen de manifest els valors
de l’esport. Els joves han pogut jugar a bàsquet, futbol
i tennis taula, entre d’altres esports.

Punt informatiu
El Punt d’Informació i Dinamització
als Centres de Secundària (PIDCES)
ja ha començat a implementar-se
cada divendres als dos instituts de
Sant Joan de Vilatorrada. Aquest servei, que apropa l’Espai Jove i la informació Juvenil als centres d’educació
secundària, suposa una gran oportunitat d’interlocució directa amb els i
les joves i també una bona empenta
als processos de participació juvenil.
Els primers passos donats han estat les presentacions del servei als
equips docents i als alumnes del dos
instituts, que s’han mostrat molt interessats en aquesta nova eina que ens
ha d’ajudar a millorar la informació i
la dinamització juvenil del municipi.

Societat
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Medi ambient

Cabres i ovelles per netejar la riba
del Cardener al pas per Sant Joan

Nova il·luminació LED
Aquest desembre s’instal·len 111 nous punts
Aquest mes de desembre s’instal·len
111 nous punts de llum amb tecnologia LED a Sant Joan de Vilatorrada. En el marc del Programa
Xarxa de la Diputació de Barcelona
s’aconseguirà un estalvi del consum
que pot arribar al 75% amb una inversió inicial de 100.000 euros. Els
nous dispositius es poden progra-

Des de novembre un ramat de
200 cabres i ovelles pasturen per
la riba del Cardener al seu pas
per Sant Joan. La regidoria de
Medi Ambient promou aquesta
iniciativa experimental amb un
ramat que s’alimenta de l’herba
fresca que creix a la riba dreta del
Cardener, des de la rasclosa fins
al viaducte de la C-25. Són més
de 6 hectàrees de terra que es
podran endreçar d’una manera

natural. El manteniment de les ribes del riu és bàsic en períodes de
pluges intenses o de sequera per
la gran quantitat de massa vegetal
que hi creix; en mobilitat, perquè
un sotabosc net facilita l’accés al
medi natural; i en la millora de la
biodiversitat, ja que les ovelles es
mengen els brots de canya, una
espècie invasora que ocupa les
ribes dels rius i que en l’actualitat
suposa un perill mediambiental.

mar i també es gradua la seva intensitat. Els punts LED s’instal·laran als
carrers Tarragona, Costa Rodona,
Doctor Tarrés, i els trams dels carrers
Montseny, Àngel Guimerà, Lleida,
Barcelona, Carme i Sol, que queden
a la part oest de l’Avinguda Montserrat. Les obres acabaran abans del 31
de desembre.

Inversions als
parcs infantils
Durant els mesos d’octubre i novembre s’han dut a terme inversions per
valor de 12.000 euros als parcs infantils Llobet i Catalunya. S’hi han fet
tasques de pintura, s’han substituït
elements trencats i també s’han incorporat noves estacions de joc pensades per als més menuts. Les obres
responen a la voluntat de mantenir
els espais públics per als infants en
les millors condicions possibles.

Setmana del Medi Ambient

Acció de neteja al Collbaix
Una trentena de voluntaris van participar en una acció de neteja de deixalles
al Collbaix. Aprofitant que es va canviar l’estelada a Collbaix es va muntar una
activitat amb el suport de GEST i de l’Assemblea Nacional de Catalunya. El
recorregut va resseguir el camí des de Sant Joan al Collbaix on es van recollir
bosses de brossa.

Nova caminada nocturna
Enguany es va tornar a posar el punt i final a la Festa Major amb la caminada
nocturna fins al Collbaix. La sortida es va fer des de l’Espai Jove i des d’aquí un
grup format per una trentena de persones va completar la caminada fins al
capdamunt del Collbaix.

A principis de juny es va celebrar
la Setmana del Medi Ambient
amb una bona resposta. Entre
els actes va destacar una xerrada
amb el meteoròleg de TV3 Tomàs
Molina, l’acció de neteja Mulla’t
els peus al riu Cardener, el concurs de fotografia sobre energia i
la xerrada “De l’oli en fem energia” que va explicar el circuit per
convertir aquest oli d’ús domèstic
en biodièsel.

Societat
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Promoció econòmica

Projectem un viver per a indústries
L’Ajuntament projecta un viver per
a empreses industrials després
de la posada en marxa del viver
d’empreses de serveis que funciona
en l’actualitat al municipi. El projecte
s’adreça a mecànics, electricistes,
manyans i qualsevol professional
del món industrial.
800 metres quadrats
Per fer realitat aquesta iniciativa es
preveu un espai amb deu tallers de
75 a 80 metres quadrats al polígon
Pla dels Vinyats II, en una nau de 800
metres quadrats de titularitat municipal. El viver s’ubicaria en un gran es-

pai de planta baixa, que acolliria els
tallers per als operaris, i una planta
superior de 300 metres quadrats per
als serveis, sales de reunions i conferències, etc. L’Ajuntament vol tenir

enllestit el projecte executiu durant
l’any vinent per estar a punt en el
moment en què hi hagi recursos per
part de la Generalitat per fer realitat
el viver per a indústries.

Cursos per a persones en situació d’atur
Durant els darrers mesos l’Ajuntament
de Sant Joan ha programat tres cursos per a persones en situació d’atur.
L’oferta de formació s’emmarca en
la convocatòria d’accions formatives subvencionades pel Servei
d’Ocupació de la Generalitat de Cata-

lunya (SOC). Una quarantena de persones han assistit a aquests cursos
d’anglès d’atenció al públic i gestió
comercial i d’operacions auxiliars de
serveis administratius. En paral·lel,
també s’ha programat un curs de
conductor de carretons elevadors.

Oferta formativa
Entre els mesos de setembre i desembre s’ ha programat una extensa
oferta formativa amb cursos per a
treballadors i empresaris al Centre
d’Iniciatives per a l’Ocupació. S’han
tractat aspectes com el comerç electrònic, la morositat, el networking,
l’anglès de negocis o els consells per
presentar un currículum. Aquesta formació pretén facilitar eines per als treballadors i empresaris del municipi.
Darrerament s’ofereix un curs innovador de creació de videocurrículums.

Certificat Acredita’t
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha posat en marxa el punt
d’informació i orientació Acredita’t de
la Generalitat de Catalunya i esdevé
el primer Servei Local d’Ocupació de
la comarca, juntament amb Manresa. S’ha donat servei a 15 persones de
l’àmbit professional de la dependència que han pogut acreditar la seva
experiència de treball.

Participació ciutadana

Jornada amb
el poble amazic

Sant Joan de Vilatorrada el 2025
El Consell de la Vila s’ha reunit aquest
mes de novembre a Sant Joan de
Vilatorrada per continuar treballant
amb el Pla Estratègic 2025. Es tracta
d’un document que fixa les línies bàsiques de com hauria de ser el municipi a mitjà i llarg termini. El Consell de
la Vila compta amb una quarantena
de membres que representen totes
les entitats i associacions vinculades

al municipi, les escoles i l’institut, els
sindicats, les empreses i els grups
amb representació municipal. La
quarantena de membres elabora
propostes i estableix els trets bàsics
del municipi amb la vista posada a
l’any 2025. En l’actualitat es treballa
amb aquest pla estratègic que es
preveu que estigui a punt durant
el primer semestre d’any. A partir

d’aquest moment l’Ajuntament vol
posar en marxa un procés de participació ciutadana perquè tota la població pugui fer propostes i lliurar-les
per escrit. L’equip de govern preveu
recollir totes les propostes i incloureles al futur Pla d’Actuació Municipal.
La voluntat del consistori és rebre el
màxim nombre de propostes possibles.

El febrer es va dedicar un cap de
setmana al poble amazic amb
un programa amb xerrades
i mostres de cultura dels berbers. També es van programar
mostres de cultura popular local
amb la participació de l’esbart i
els Gegants i Grallers de la Verbena, els Reis del Sol, el Sidral, els
Bastoners d’Artés i Makhtar Lkhnifri. La cloenda va comptar amb la
participació de Ramon Sargatal i
Mme. Astitou, membre del consell federal amazic de la Cabilia.

Cultura
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Festes

Festa Major lluïda

25 anys de festa infantil
A finals de juny Sant Joan de Vilatorrada va viure intensament els actes de la
Festa Major. La participació de les entitats i la implicació de tots els veïns van
ajudar a celebrar la Festa amb èxit. Un dels espectacles més seguits va ser
la demostració de cultura popular local a la plaça Major el dia de Sant Joan
al vespre i el piromusical posterior. El ball de revetlla i l’encesa de la foguera
van ser les altres propostes destacades.

El passat mes de juny es van celebrar els 25 anys de la Festa Major
Infantil. L’entitat El Sidral va organitzar els actes que van tenir un record
especial per als inicis de la festa. El municipi es va abocar en uns actes
que van reunir centenars de persones pels carrers de Sant Joan City.
Els més petits van celebrar els actes just abans de la Festa Major.

Gresca a Sant Martí de Torroella

CARNESTOLTES El passat mes de febrer el municipi va celebrar la festa
de Carnestoltes dins del Calendari Festiu de Sant Joan. La rua va comptar amb nombroses comparses pels carrers del centre del municipi.

Memòria històrica

La primera setmana de novembre Sant Martí de Torroella celebrava amb
èxit els actes de la Festa Major. Totes les propostes van tenir una molt bona
acollida i van comptar amb la participació de tots els veïns.

Tradicions

Documents de la Guerra Civil
La regidoria de Cultura porta a terme
diferents accions per recuperar testimonis vius de períodes històrics
del municipi. En aquest sentit,
s’entrevisten persones que aporten
records dels episodis de la Guerra
Civil. Un grup, format per l’arxiver
municipal Francesc Xavier Sánchez,
els estudiosos Joaquim Aloy, Gemma Comallonga, Àngels Alella i el
propi regidor Jordi Pesarrodona fan
trobades periòdiques. Una de les
darreres troballes, que es considera
important, és la localització d’un
miler de fitxes diferents que corresponen a soldats de l’exèrcit nacional
que van escollir la zona de Cal Gallifa com a punt de trobada per a operacions militars en la darrera etapa

SETMANA SANTA El Mas Sant Joan va acollir la representació de l’espectacle
de la Passió, seguint la tradició de la Setmana Santa.

Imatge dels documents

de la Guerra Civil. Les fitxes, que es
troben en molt bon estat, permeten
constatar la identitat i la graduació
de tots els militars, així com el batalló
o regiment de procedència.

CORPUS Coincidint amb la festivitat de Corpus el passat mes de juny el grup
de Pessebristes del Carrer del Riu es van encarregar de guarnir el carrer del
Riu amb la catifa pròpia d’aquesta celebració.

Cultura
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Neix la nova fira Embarrats
El darrer cap de setmana d’octubre vam celebrar
la primera edició d’Embarrats que agafava el relleu a la Fira-Festa Tardor. El certamen va aconseguir la mobilització del municipi en un homenatge
al tèxtil i a la vida de pagès del Cardener de principis del segle XX. Entitats, comerços, establiments
de restauració i persones a títol individual van fer
possible la fira que va rebre milers de visitants. Les
representacions teatralitzades i les visites a les antigues fàbriques tèxtils van tenir un gran èxit entre
el públic. El dissabte es va fer la prèvia amb un itinerari teatralitzat al voltant del riu i el concert amb
El Pont d’Arcalís. Diumenge es va viure el dia central de la fira, que va ser multitudinària matí i tarda
en una jornada en què el temps va acompanyar.

Visita teatralitzada, el dissabte de fira

Les autoritats es disposen a inaugurar la fira, diumenge al matí

Milers de persones van ser a Sant Joan de Vilatorrada coneixent Embarrats

La implicació popular, clau a Embarrats

Cultura

La Biblioteca Cal Gallifa, 40 anys sent referència al municipi
Aquest 2013 la Biblioteca Cal Gallifa
ha complert deu anys del trasllat a les
instal·lacions actuals i suma 40 anys
sent referència al municipi. El centre
va més enllà dels serveis bàsics que
ofereixen les biblioteques públiques
i proposa un conjunt d’activitats per
atendre les necessitats de la ciutadania en matèria TIC. La Biblioteca treballa amb els centres educatius de
Primària i Secundària i rep les visites

dels alumnes, amb el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes
(CMFPA), en què es col·labora amb
l’intercanvi de dones magrebines i
catalanes, i amb la Ludoteca Municipal. També es promou el Club de Lectura d’Adults i de Joves, es programen
exposicions de diferents temàtiques i
es treballa amb els infants a través de
l’exitós cicle L’Hora del conte que promou l’interès per a la lectura.

El centre compta amb una important activitat amb propostes contínues

Societat
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Benestar social i salut

Front comú a Sant Joan per adaptar-se
a la necessitats socials de la població
Aquest 2013 l’Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada ha desenvolupat el Programa Endavant per a la
Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió
social al municipi de Sant Joan de
Vilatorrada. El projecte potencia
l’assistència a les persones que
tenen més dificultats en un dels
pilars bàsics de l’Ajuntament en
aquest mandat. El pla ha millorat
la coordinació de Serveis Socials

amb els diferents agents del municipi per fer front a les demandes de
la ciutadania davant la conjuntura
actual. Un dels aspectes més destacats és el treball conjunt amb el
Centre d’Assistència Primària. Enguany les ajudes més sol·licitades
han estat d’alimentació bàsica i
per deutes de subministrament de
serveis bàsics. L’Ajuntament s’ha
dotat del Reglament de Prestacions

de Caràcter Social que estableix el
procediment administratiu que se
segueix davant una sol·licitud de
prestació econòmica, així com les
modalitats de prestació i criteris a
tenir en compte.
Banc dels aliments
Aquest 2013 s’ha impulsat el Banc
dels Aliments i Recursos municipal
que gestiona Creu Roja i que ha

atès 150 famílies. En aquest sentit, s’han signat convenis amb el
voluntariat i els lots de Creu Roja
i el Servei de menjador social. En
paral·lel, des de la Parròquia han
ampliat les seves accions oferint
suport econòmic a les famílies, a
més a més del servei de roba del
Tria. L’Ajuntament ha augmentat la
partida destinada a Serveis Socials,
que potenciarà l’any vinent.

Actes de la Setmana de la Gent Gran

Aquesta tardor s’ha celebrat la Setmana de la Gent Gran en què s’han
programat classes de tai-txi i gimnàstica, una xerrada sobre els serveis
de teleassistència, la projecció d’una pel·lícula i un taller per potenciar la
imaginació i la creativitat. Enguany la sortida es va fer al Museu dels Traginers i al Museu de la Pell d’Igualda amb una cinquantena d’avis i àvies.
Van gaudir d’una interessant posada en escena de tot el procés artesanal
que es duia a terme abans de la industrialització per adobar la pell, així
com també varen fruir i veure l’evolució del transport, tant de mercade-

ries com de persones emprant energies de sang, al Museu dels Traginers. L’alcalde Gil Ariso i la regidora d’Acció Social i Salut, Xus Segura, van
acompanyar el grup. Com a cloenda es van homenatjar els avis nascuts
l’any 1929. Van ser 20 homenatjats que durant aquest any han celebrat
el seu 84è aniversari. Els actes varen començar a les 12 del migdia a
l’Església parroquial amb la missa cantada per la Coral Casa Nostra. A
la tarda, a la Sala Cal Gallifa, es va comptar amb diferents actuacions a
càrrec de l’Associació “7deball” i la Coral “Les veus de Castellnou”.

Ensenyament

L’Escola de Música potencia els concerts al Mas Sant Joan
L’escola municipal de música de Sant Joan de Vilatorrada ha començat
aquest curs amb molta empenta i il·lusió. Projectes nous i projectes que
tenen continuïtat són els que ens engresquen de nou a continuar el nostre treball de fer gaudir de la música a tots els nens i nenes, nois i noies
tant de l’escola de música com de tots els centres educatius de Sant Joan.
El centre continuarà tenint presència en els diferents actes festius i educatius del poble. L’Escola programa diferents cicles de concerts, tant a la
tardor com a la primavera, perquè tothom pugui ser-hi present. Aquests
concerts es fan a la Capella del Mas Sant Joan on podreu escoltar la
música amb una acústica immillorable i amb els intèrprets ben propers.

Una de les darreres actuacions al Mas Sant Joan

Societat
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Benestar social i salut

Pioners en el Pla d’Igualtat
Sant Joan de Vilatorrada és el primer municipi del Bages que compta
amb un Pla Intern d’Igualtat. Ja fa
uns anys que l’Ajuntament va acceptar el repte de treballar per garantir
als ciutadans un futur on la igualtat
i l’equitat entre dones i homes fos
possible. A finals de 2012 es va iniciar
l’elaboració del Pla Intern d’Igualtat a
càrrec de la consultora OPS NEO amb
el suport de la Diputació de Barcelona. El document es va presentar en

La pàgina web municipal disposa
d’un apartat dedicat a la salut. Visiteu-lo i preneu nota dels consells!

una sessió oberta a tot el personal de
l’Ajuntament, que va comptar amb la
presència de la Diputada d’Igualtat i
Ciutadania de la Diputació de Barcelona, Mireia Solsona. La regidora
d’Acció Social i Salut, Xus Segura,
destaca que els resultats del Pla han
estat molt positius, i posa en manifest el seu compromís polític de què
les mesures i accions recollides en
aquesta diagnosi, s’implementaran
en aquests pròxims dos anys.

Més formació
En el marc de la segona fase del pla
de seguretat alimentària s’han programat tres sessions de formació
adreçades a 50 manipuladors
d’aliments de diferents establiments
del municipi.

El Centre de Dia Obert s’amplia
S’arrangen tres habitatges de
fins als joves de 18 anys
gent gran al municipi
Aquest 2013 s’han fet tres actuacions en el marc del programa
d’Arranjament d’habitatges per a la gent gran que consisteix en facilitar reformes bàsiques als habitatges de les persones grans més
vulnerables. L’objectiu és garantir les condicions de seguretat, higiene
i habitabilitat mínimes, afavorint l’accessibilitat i les condicions de vida
de la persona dins de la seva llar. En dos domicilis s’han fet millores
en els lavabos i en el tercer pis s’ha arranjat la cuina. El programa
està finançat per la Diputació de Barcelona, que compta amb el suport de l’Ajuntament.
Tipologia d’inversions

· Actuacions en banys formats per intervencions orientades a mi-

El Centre Obert La Cabanya és un
servei socioeducatiu especialitzat
que forma part dels Serveis Socials
Bàsics de l’Ajuntament i que amplia
la població a qui s’adreça passant
dels 14 als 18 anys. La finalitat del
servei és garantir un espai de prevenció i atenció socioeducativa a
les famílies i els seus infants, adolescents i joves. Des d’un model
d’inclusió que ens permet treballar de forma integradora i facilitar
el procés de maduració socioemo-

cional dels infants i joves envers
un marc global d’intervenció normalitzat. L’horari d’atenció és els
divendres de 5 a 7 de la tarda al
carrer Alzines número 20. És un
espai de referència en l’entorn
més immediat dels adolescents
atesos, que té com a finalitat promocionar l’autonomia, afavorint la
participació activa en les activitats
lúdiques, oferint un suport social,
preventiu i educatiu als joves de 15
a 18 anys

llorar principalment l’accessibilitat i facilitar la higiene personal.

· Arranjaments en cuina formats per intervencions orientades a

millorar les condicions de seguretat i facilitar les condicions de la
vida diària que es realitzen a la cuina.

· Obres en espais de caire general formats per intervencions orientades a realitzar adaptacions i/o proporcionar suports en l’entorn
general del domicili per facilitar la mobilitat general de la persona
en el seu domicili.

‘Cap nen sense joguina’
Un any més, des de l’Ajuntament,
unim esforços amb Creu Roja Joventut i amb la seva campanya de Reis
Cap nen sense joguina. El nostre objectiu respon al dret de tots els infants
del municipi a poder tenir elements
educatius com ara jocs i joguines,
malgrat tinguin importants mancances dins la seva llar. Sovint els infants són els que pateixen de manera més directa la situació de crisi
actual. Per això posem a la vostra

disposició un número de compte per
poder fer la vostre aportació (2100 –
0360 – 00 – 0200099089 - La Caixa).
També podeu col·laborar portant les
joguines a les llars d’infants El Xiulet i el Barrufet, a les escoles Ametllers i Collbaix, a l’Escola d’Adults, a
l’Escola de Música, a la residència
d’avis l’Atzavara, al CAP, a la Biblioteca de Cal Gallifa, a l’Ajuntament i
a les farmàcies Aranalde, Simats,
Pradell i Solà Gobianes.

Segon Programa de detecció precoç
Aquest 2013 s’ha dut a terme per
segon any consecutiu el Programa
de detecció precoç de problemes
de salut en escolars que organitzen conjuntament la Clínica Universitària de la FUB i la regidoria de
Salut de l’Ajuntament. El programa

és gratuït per totes les famílies i
subvencionat per l’Ajuntament i
s’adreça als escolars de P4 i de 4t
de Primària del municipi. Es realitzen expoloracions de fisioteràpia,
infermeria i logopèdia. També es
programen tallers i altres activitats.

Cursos a l’Escola de Mares i Pares
En el marc de l’Escola de Mares i Pares des de la regidoria d’Acció Social i Salut s’han organitzat diferents xerrades i tallers. La primera ha
estat una dinàmica de grup de reforç parental per a pares i mares amb
cinc sessions guiades per una psicòloga experta en psicoteràpia. A
més, s’ha programat el taller Autoestima i adolescència a l’Institut Quercus en què es van treballar aspectes com l’autoconcepte d’un mateix,
l’avaluació de la pròpia autoestima i els límits i les capacitats. Finalment,
es va fer un taller sota el nom Conflictes i problemes amb l’adolescent
al SINS Cardener en què es van treballar els canvis endocrins i morfològics, els canvis en la imatge del cos i els conflictes que generen i les
dificultats en el procés davant l’angoixa de la transformació.

Societat
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Obres, mobilitat i seguretat ciutadana

Obres al cementiri i a l’entorn

Nova rotonda estratègica
Aquest mes s’han iniciat els treballs
per fer realitat una nova rotonda a
la cruïlla dels carrers Torrent Canigó,
Manresa i Avinguda Montserrat.
L’obra té un pressupost de 38.100
euros i permetrà descongestionar
el trànsit en aquest entorn en les
hores punta. A més, se suprimiran

Durant les darreres setmanes s’han
iniciat les obres d’ampliació del cementiri que permetran guanyar 40
nínxols nous i ocupar tot l’espai de
què es disposa. El projecte té un cost
de 365.000 euros i forma part del
Pla Xarxa de la Diputació de Barcelona. Els operaris completaran les

obres el proper mes de març, però
fins ara s’han soterrat les línies elèctriques que impedien l’ampliació.
En paral·lel, també es condicionarà
l’entorn del cementiri i al talús de la
dreta es farà un accés al Mas Sant
Joan i a l’Escola Bressol Municipal El
Xiulet.

els semàfors que havien quedat obsolets i generaven averies i es permetrà un punt de gir als camions que
entren al municipi per equivocació i
fins ara havien de travessar tot Sant
Joan per poder fer aquest gir. L’obra
s’acabarà al gener i s’emmarca en el
Pla Xarxa de la Diputació.

La brigada estrena espai
La brigada d’obres i manteniment
estrena un nou espai de magatzem en una nau de 1.000 metres
quadrats del carrer Montseny. Deixar la nau a punt ha tingut un cost
de 8.000 euros, que han estat assumits pel pressupost ordinari. El
trasllat permetrà enderrocar les
instal·lacions de Can Bargay que
estaven situades en una zona verda inundable i en unes condicions d’un nou camió i d’una furgoneinsalubres per als treballadors mu- ta de segona mà per realitzar les
nicipals. La brigada també disposa tasques del dia a dia.

Millores en l’aparcament

Desfibril·lador per a la Policia

El vehicle de la Policia Local ha estat equipat amb un desfibril·lador durant el darrer mes. Tots els agents han fet formació per aprendre a utilitzar
aquest dispositiu de suport vital en casos de parades cardíaques. En casos
d’emergència la Policia Local sol ser el primer cos a arribar.

Balanç d’activitat de la Policia Local
Entre 1 de gener i 31 d’agost la Policia Local ha denunciat 73 conductors per
conduir sota els efectes de l’alcohol. Fins al mes de setembre els agents han
tramitat 1.281 multes corresponents a infraccions de trànsit i aparcament a
la zona blava. A més, la tasques de conscienciació han permès reduir els
accidents de trànsit fins a dotze sinistres entre 1 de gener i 31 d’agost. Per
altra banda, l’horari de recollida de denúncies no urgents a la Policia Local
és de 6 a 14 hores i l’horari de cobrament de les sancions és de 7 a 19 hores.

Treballs a la via pública
Aquest any s’han habilitat 38 places d’aparcament lliures a l’espai comprès
entre el carrers Moncunill i Montseny i 105 places de zona blava al tram
d’Avinguda Montserrat comprès entre els carrers Montseny i Migdia. El consistori vol potenciar aquest tram comercial i afavorir la rotació de vehicles. En
paral·lel, l’Ajuntament estudia una ordenança que endreci els aparcaments
reservats als vehicles adaptats a conductors amb mobilitat reduïda.

Darrerament han començat tot un seguit d’obres per millorar el paviment
de diferents carrers del municipi. Els operaris treballen al carrer Vilaseca,
davant de Cal Gallifa, que esdevindrà zona per a vianants i ampliarà la zona
de lleure del parc infantil. A més es destinen 20.000 euros a altres millores.
En paral·lel, aquest mes de desembre els operaris treballen per canviar la
barana de l’escala de l’edifici de l’Ajuntament per adaptar-la a les condicions
de seguretat per als infants.
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Esports

Poliesportiu

Recuperem la Festa de l’Esport

Passejades per
a la Gent Gran

Més de 200 persones van assistir el
passat mes d’octubre a la Festa de
l’Esport que enguany ha recuperat
l’Ajuntament. La vetllada va servir
per retre homenatge als esportistes
i a les entitats del municipi que amb
grans dosis d’esforç, dedicació i
disciplina aconsegueixen que Sant
Joan compti amb un calendari esportiu variat i ampli i sigui bressol de
grans entitats i esportives.

En el marc del cicle A cent cap als
cent les regidories d’Esports i Gent
Gran s’han afegit a les nombroses passejades que organitza la
Diputació de Barcelona adreçades
a la gent gran. S’han fet sortides
als parcs de Collserola, Sant Llorenç
del Munt, Garraf i Montnegre, entre
d’altres espais.

Premiats
Els premis van ser per al jugador
d’esquaix Antonio Reillo (Millor esportista individual veterà), el corredor de curses de muntanya Oriol
Comellas (millor esportista individual
sènior), la gimnasta Laia Obradors

(millor esportista individual escolar), el futbolista Èric Sarmiento (Millor promesa esportiva), l’atleta Abel
Ávila (Millor trajectòria esportiva),
l’entrenador de futbol Aitor Maeso
(Millor entrenador), els equips Aleví D
i Prebenjamí A del FC Joanenc (Mil-

lor Equip) i Alberto Luján, entrenador
i exjugador del FC Joanenc i jugador
del Palillo FC, que va rebre una menció especial després de morir a la
primavera. La gala va comptar amb
la presència dels esportistes i de les
entitats i de les autoritats.

Prova de BTT

Mullada nocturna solidària

El dia 1 de juny Sant Joan de Vilatorrada va acollir una interessant prova
de BTT de tres hores de resistència. La prova, organitzada des de
l’entitat Vec Cycling & Run, amb la
col·laboració de l’Ajuntament, oferia un circuit de 3 km. La sortida i
l’arribada va ser a l’Avinguda Torrent
del Canigó, davant del Mas Llobet.

Més de 600 usuaris van participar el
passat mes de juliol en una iniciativa
inèdita i solidària al municipi. De les
10 de la nit a la 1 de la matinada es
va obrir la piscina municipal en una
acció solidària que va recollir fons
per a Serveis Socials. La “Nit Mullada” va recaptar 617 euros en una

Ral·li Slot
En el marc dels actes de la Festa
Major el Clàssic Motor Club, amb
seu social al municipi, va programar un ral·li slot el passat 25 de juny.
La prova es va celebrar al local de
l’entitat i va comptar amb una bona
participació i el suport de la regidoria
d’Esports de l’Ajuntament.

vetllada cívica que es preveu repetir
l’any vinent després de l’èxit obtingut.

Èxit de participació a les
colònies esportives

12 hores d’esquaix
La zona esportiva municipal va acollir un torneig d’esquaix de dotze
hores el 8 de juny. La competició va
ser una iniciativa del Club Esportiu
Esquaix Vilatorrada, una entitat local
que va programar amb èxit la prova.
Els partits van començar a les 9 del
matí i van acabar a les 9 del vespre,
tal i com estava previst.

Un estiu més les colònies esportives municipals es van programar amb
èxit a Sant Joan de Vilatorrada. Una de les activitats que va agradar
més als nens i nenes participants va ser una sortida al Berguedà fins
al pantà de la Baells, en què els més petits van navegar en caiac, que
va continuar a Queralt on van poder fer escalada i va incloure un dinar
a la Font Negra. L’Ajuntament vol agrair la tasca de l’equip de monitors
i coordinadors que fan possible que les colònies esdevinguin un espai
de trobada i de lleure entre els nens i nenes del municipi.

Esports
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Poliesportiu

1a Cursa Penya
Barcelonista

Caminada a la
Festa Primavera

El mes d’abril Sant Joan de Vilatorrada va ser l’escenari de la primera
Cursa de la Penya Blaugrana. Mig
miler de corredors van participar a la
prova de 10 quilòmetres que es van
adjudicar Radouane Nour i Meritxell
Soler. L’organització ja pensa en la
prova de 2014 que serà el 6 d’abril.

Unes 150 persones van desafiar la
pluja i van participar a la 19a caminada popular en el marc de la Festa
Primavera. El recorregut va resseguir
el massís de Collbaix, però el mal
temps va obligar a suspendre algunes activitats. Sí que es va celebrar
el Ral·li de fotografia.

Futbol sala

El municipi compta amb una nova
entitat de futbol sala. Es tracta del
Futsal Athletic Vilatorrada que és
líder a Tercera Catalana.

Equipaments al dia
La regidoria d’Esports ha realitzat
una inversió conjunta de més de
50.000 euros a la zona esportiva
per disposar d’unes instal·lacions
en bones condicions. L’Ajuntament
ha pogut afrontar aquestes inversions durant els darrers mesos a
través de subvencions públiques
i amb recursos propis. La situació
actual no permet fer grans obres,
però l’Ajuntament vol mantenir les
instal·lacions esportives i deixar-les
a punt. Els operaris han substituït
l’enllumenat de les pistes de tennis per unes llums més eficients.
En paral·lel, a l’interior del pavelló

també s’ha millorat la il·luminació
amb el canvi de fluorescents per uns
nous punts de llum amb tecnologia
LED. A més, als vestidors de la piscina s’ha substituït el paviment que
havia quedat malmès. Finalment, un
dels canvis més visibles per als usuaris és la renovació de l’alumini
de la porta d’entrada al pavelló.
Millores el 2014
Les millores continuaran a partir
de gener amb la pavimentació del
perímetre de la pista coberta que
havia quedat molt malmesa i era
una prioritat per a l’equip de Govern.

Cursa muntanya

A finals de gener Sant Joan va acollir
la cursa de muntanya Anbaso amb
un circuit de 13 quilòmetres que oferia trams tècnics i corriols exigents.

Comerç i consum

Campanya informativa al comerç S’impulsa la
Nova ordenança
Des de la regidoria de Consum i amb el suport de la Diputació de Barcelona
del mercat
taula
de
comerç
aquest any s’ha dut a terme una campanya informativa als comerços del
municipi en relació als requisits, etiquetatge i documentació que qualsevol
establiment ha de disposar per oferir un servei acurat i de qualitat. Per altra
banda, l’Ajuntament recorda que té a disposició de la ciutadania un punt
fix de recollida de queixes als consumidors i, en paral·lel, l’Oficina Mòbil
d’Informació al Consumidor de la Diputació és present els dies de mercat.

L’Ajuntament treballa amb els comerciants, restauradors i empresaris per dinamitzar el comerç al
municipi a través de la taula de
comerç. La darrera sessió de treball ha comptat amb l’assessor
Jordi Bacaria de l’empresa The Riteil, una assessoria especialitzada
en la dinamització i la recerca de
solucions per al sector comercial.
L’Ajuntament aprofitarà aquest
grup de treball per plantejar accions per al 2014. Es compta amb
el suport econòmic de la Diputació.

El mercat municipal actualitzarà
les seves ordenances fent-ne una
d’exclusiva per adaptar-se a les
necessitats actuals. La regidoria de
Co-merç de l’Ajuntament treballa
amb aquest document que consensuarà amb els paradistes. El mercat
de Sant Joan de Vilatorrada se celebra cada dijous al matí als carrers
Lleida, Vilaseca i Lluís Vila i compta
amb una seixantena de parades
fixes que venen diferents productes
d’alimentació, roba, calçat i parament de la llar.

Opinió
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Bona nota!
La valoració que podem fer, des del grup municipal de Convergència i Unió, del que portem de legislatura és molt positiva. Ho podem dir ja que hi ha molts indicadors que ens
ho confirmen: es van materialitzant les propostes del nostre
programa electoral, hem endreçat les finances municipals,
estem invertint en mesures que comportaran estalvi a curt
i mig termini, s’estan fent importants millores en el terreny
viari i de circulació, estem apostant de forma contundent
en recuperar les nostres tradicions com a municipi, estem
participant activament en assolir l’objectiu de país que vo-

lem i, tot això, sense restar ni un sol bri d’energia en potenciar qüestions tant importants com poden ser la formació,
l’ocupació, l’emprenedoria, i sobretot, el de fer polítiques
socials actives, d’ajudar els qui més ho necessiten.
En aquest sentit s’han augmentat de forma exponencial tant
els recursos propis com el de les ajudes i col·laboracions
amb entitats i associacions que tenen com a objectiu ajudar els qui ho estan passant més malament.
Un altre símptoma evident de que les coses s’estan fent
bé, i és molt trist de dir-ho, és la sensació de nerviosisme

d’alguns grups polítics de l’oposició que, en lloc de participar i donar suport a les polítiques que s’estan portant a
terme en bé de la població i en moments complicats com
l’actual, prefereixen dedicar recursos a criticar i intentar
desgastar l’acció de govern fent servir males arts i prioritzant els seus interessos partidistes per sobre els col·lectius.
Vaja, que ja han començat la campanya!
Malgrat tot això, ara és moment de desitjar-vos unes bones
festes nadalenques i transmetre-us que el proper 2014
serà, amb tota seguretat, un bon any!

El nostre compromís
Tot esdevé molt de pressa i ja hem fet 2 anys i mig
al govern municipal. Anem per feina, aquest era el
nostre compromís amb vosaltres.
I creiem fermament que des del govern hem capgirat
la visió que molts tenien del nostre municipi. A qui no
li han dit, tot parlant del nostre poble: Ahh!..San Juan,
tot sorneguerament.
Avui Sant Joan de Vilatorrada som Municipi per la Independència, exercim la sobirania fiscal, ens decla-

rem municipi republicà i rebutgem la contrareforma
educativa del PP, la llei Wert, perquè és classista, confessional, sexista, centralista i vol exterminar la nostra
llengua, cultura i un sistema educatiu inclusiu d’èxit
que treballa per la igualtat d’oportunitats dels nostres
fills.
Amb gestos i declaracions sabem que no n’hi ha
prou. Així doncs, fets: increment del 40% en les
hores de formació a aturats, reorientació i creació de

noves festes perquè siguin més participatives, canvi
a il·luminació LED del sector de Costarodona, constitució d’un grup de treball per la memòria històrica,
iniciació d’una nova gestió de l’entorn del riu, introducció de la recollida d’oli, remodelació i millora dels
parcs Llobet i Catalunya i la Sala de Cal Gallifa, etc.
Fem feina perquè volem un poble cohesionat socialment i cultural, compromès amb la terra i que encara
un futur ple d’esperança: el de la independència.

El PSC està a l’oposició però al costat del poble
Al passat ple d’ octubre es van presentar les ordenances municipals. Al PSC ens vàrem abstenir per,
posteriorment, presentar al·legacions davant l’ injustícia d’un IBI amb una pujada desmesurada (el 7%),
on un cop més el govern de CiU i ERC no fan res per
ajudar al més desfavorits. També ens vàrem abstenir
perquè aquest mateix govern no ha escoltat al poble
i vol que els infants comencin a pagar la piscina a
partir dels 4 anys.
El grup del PSC hem presentat les següents

al·legacions:
1. Demanem que paguin més els que més tinguin,
per això volem que l’IBI (l’impost que paguem pel
nostre habitatge) tingui una tarificació social i es faci
descompte a aquelles persones que realment ho necessiten.
2. Volem que les famílies nombroses tinguin
descompte a l’IBI, sempre i quant, els seus ingressos estiguin per sota de l’ IPREM, (Indicador que substitueix al salari mínim en temes socials).

3. Demanem la gratuïtat a l’entrada de la piscina als
infants entre 4 i 6 anys, com havia estat sempre. Sembla que CiU i ERC no fan cas a les 1.200 signatures
que es van recollir al nostre poble demanant-ho.
El PSC volem justícia, estem al costat d’aquelles persones que pitjor ho estan passant. Esperem que el
govern de CIU i ERC escolti les nostres al·legacions
de no ser així, el PSC votarà en contra d’aquestes ordenances.

Falta de ganes i voluntat política
Aquest mes de desembre farà dos anys i mig del nou govern municipal format per CiU i ERC. Dos anys i mig de retrocés en polítiques socials. Segurament molts de vosaltres
haureu sentit moltes vegades en boca d’algun regidor o
regidora de l’equip de govern: “Això no ho podem fer, no
tenim diners”. No ens cansarem d’insistir que això no és
cert. Sí que hi ha diners, el que no tenen és voluntat política.
Diuen que no hi ha diners, però l’equip de govern ha llogat una nau per guardar el material de la brigada, del que
pagarem 2.000 euros al mes, 24.000 euros a l’any. A més

del lloguer mensual cal sumar-hi que les obres per arranjar
la nau aniran a càrrec de l’Ajuntament i que es deixarà de
cobrar l’IBI d’aquest espai, que calculem que són al voltant
de 2.500 a l’any.
Al mateix temps que lloguen aquest local, no paguen 19
beques de menjador. Diuen que no les paguen per manca
de pressupost. Una vegada més, és fals. El mateix ajuntament preveu tenir un superàvit a l’acabar l’any (diferència
entre ingressos i despeses) de 160.000€. Com dèiem, si que
hi han diners, el que no tenen és voluntat política.

Cap voluntat política tampoc a l’hora d’atendre la petició
de 1.100 persones que demanaven la gratuïtat de les piscines per als nens i nenes menors de 6 anys, com s’havia
fet sempre.
Després de dos anys i mig al govern, encara no sabem
on ens porten, què volen fer. Estem treballant en un Pla
Estratègic de com volem que sigui el nostre poble el 2025,
fet que compartim, ja que era una proposta electoral nostre, però no saben què faran la setmana, el mes o l’any
vinent.

Treballant per Sant Joan
Al conjunt de tots els santjoanecs. Als espanyols que parlem, sentim, estimen i vivim en català, i als espanyols que
ho fan en castellà, a tots desitjar-vos unes bones festes. Des
del caliu familiar d’aquests entranyables dies, comentarvos que afortunadament ja hem cremat més de la meitat
d’aquesta carregosa legislatura de caràcter secessionista.
Des del nostre grup municipal dir-vos que el nostre objectiu
és seguir treballant per Sant Joan, escoltant i defensant els
seus ciutadans, homes i dones del nostre poble, marcant
camins i lluitant pels valors, que sempre hem defensat de
l’humanisme cristià, de la manifestació conservadora vers

la família i a la vida, i de projecció neoliberal. Donem suport
als valors de la responsabilitat, de l’esforç, el respecte, les
tradicions i a la disciplina. Recolzem la legalitat en la recerca de les llibertats individuals, pel benefici de les llibertats
col·lectives. Sens dubte som diferents. Som de dretes, som
catalans i també espanyols.
Ens trobem en unes circumstància difícils tant a la comarca
bagenca, com al nostre municipi. Tenim un greu problema d’atur. Les famílies i els comerços cada vegada se’n
ressenten més. El nostre grup vol contribuir aportant les
seves escasses eines, a la reactivació econòmica i social

del nostre poble, buscant nous canals de retroalimentació
del sistema de les polítiques municipals, defensant els interessos generals de tots els ciutadans. És per això que demanem la col·laboració de tots els seus veïns, perquè ens
facin arribar propostes, que donin resposta als conflictes
del municipi.
Qui ho desitgi, es pot dirigir a l’ajuntament, planta baixa
sala de reunions, tots els dimecres de 18.00 a 20.00 per ser
atès pel Grup Municipal del Partit Popular Català.
ppcsantjoan@hotmail.com
ppsantjoanvilatorrada.blogspot.com

Altres activitats
de Nadal
-BIBLIOTECA

Exposició de Diorames de Pessebre
A càrrec del ceramista i pessebrista
Antonio Carrillo.
Dies: fins a l’11 de gener
Hora: en horari de Biblioteca
Lots de Nadal
Us convidem a recollir un lot de lectura
sorpresa on trobareu una selecció dels
millors llibres, novel·les, contes, música, pel·lícules, revistes, etc.
Dies: fins al 3 de gener
Taller infantil de decoració nadalenca
Tallers gratuïts per a tots els infants fins
als 12 anys. Es realitzarà un mural gegant que decorarà la Biblioteca.
Dies: del 16 al 20 de desembre
Hora: de 5 a 7.30 de la tarda

-ESCOLA DE MÚSICA

Concert de Nadal dels grans amb la
Big Band
Dia: 19 de desembre
Hora: a les 8 del vespre
Concert de Nadal de petits
Dia: 20 de desembre
Hora: a les 5.30 i 6 de la tarda
Audicions de Nadal
Dia: del 16 al 19 de desembre
Hora: a les 6 i a les 7 de la tarda

-LLAR D’INFANTS EL XIULET

Casal de Nadal
El Casal es programa durant les vacances escolars i s’adreça a infants d’1
a 3 anys.
Dies: 23, 24, 27, 30 i 31 de desembre i
2 i 3 de gener
Hora: de 9 del matí a 3 de la tarda
Preu: 80,50 euros (1 dia 16 euros)

-ABIC

Promoció d’hivern
Deu premis de 100 euros cadascun
i exposició dels tres lots de nadal exposats al número 35 de l’Avinguda
Montserrat
Dia: el sorteig es farà el 21 de desembre
Hora: a les 4 de la tarda

-RÀDIO SANT JOAN

16a edició del programa Neules i torrons
Sintonitzeu Ràdio Sant Joan al 107.9 FM
per escoltar el programa
Dia: 24 de desembre
Hora: de 6 de la tarda a 9 del vespre

-REVETLLA DE CAP D’ANY

Sopar i ball a La Verbena
Sopar i ball per donar la benvinguda al
2014 al local social de La Verbena.
Dia: 31 de desembre
Hora: a les 9 de la nit

-TEATRE A SANT MARTÍ DE TORROELLA

“El senyor Agustí i els esperits de colors“
Dia: 22 de desembre
Hora: a les 5.30 de la tarda
Lloc: Local Social de Sant Martí de Torroella

-BALLS DE SALÓ
A càrrec de l’Associació Amics del Ball
Dies: 22, 26, 28 i 29 desembre
Hora: 5.30 i 6 de la tarda
Lloc: Sala Cultural Cal Gallifa
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Els dies 25 de juny i 11 de novembre són els festius locals. La Festa Major d’hivern passa del 21 de febrer a l’11 de novembre, Sant Martí

