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Sant Joan
serà la capital
catalana de
la discapacitat

La Fira
Discat
arriba a
l’octubre
Transparència amb els números de l’Ajuntament · Tràmits per a la futura rotonda a
la zona esportiva · Destinem 170.000 euros a millorar la via pública · Serveis Socials
ofereix una atenció personalitzada · S’inicia un nou projecte d’emprenedoria a l’escola
· Embarrats 2014 és a punt · Canvis positius a la Festa Major · 110 nous fanals LED
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L’Ajuntament

Editorial

Gil Ariso (arisopg@santjoanvilatorrada.cat)
Alcaldia
Urbanisme

Nou curs, nous reptes!

Ignasi Lladó (lladovi@santjoanvilatorrada.cat)
Economia i règim intern

Comença el mes de setembre i és sinònim de tornar al dia a dia. Els nens
i nenes tornen a classe i la resta anem recuperant la normalitat. Deixem
enrere un estiu en què hem treballat de valent per tenir a punt les millores
als equipaments educatius del municipi. Aquest és un bon exemple que
evidencia que des de l’Ajuntament de Sant Joan no renunciem a executar
projectes i plantejar-nos millores per continuar avançant malgrat la conjuntura actual. Després de tres anys de legislatura hem reduït la pressió
fiscal a la ciutadania i hem mantingut els serveis a la població. En l’àmbit
dels Serveis Socials dediquem grans esforços per fer noves aportacions i
atendre les persones més necessitades des d’un punt de vista global coordinant-nos amb tots els professionals com és el cas del Centre d’Atenció
Primària municipal.
Quan vam arribar a l’Ajuntament no sabíem massa bé quina era la situació amb què ens trobaríem, però la il·lusió, l’esforç i la voluntat de poder
complir els compromisos adquirits en els programes electorals han fet que
tirem endavant moltes de les mesures previstes.
Tenim un poble viu que batega fort i una bona mostra d’això són les fires
Discat i Embarrats. La primera ens farà ser capital catalana de la discapacitat en una iniciativa pionera adreçada als professionals del sector, però
també a la ciutadania. I la segona edició d’Embarrats promet emocions
fortes després del gran èxit del debut de l’any passat en què vam posar de
relleu el nostre patrimoni i vam reivindicar la nostra història.
Tot plegat, en un moment en què a Sant Joan de Vilatorrada esperem que
la situació de crisi comenci a remetre i mantenim la il·lusió per celebrar la
Diada mentre esperem poder votar el 9 de novembre com fan els països
normals. 		
Gil Ariso Planas
								 Alcalde

Jordi Pesarrodona (pesarodonacj@santjoanvilatorrada.cat)
Cultura i lleure educatiu
Olga Menoyo (menoyomo@santjoanvilatorrada.cat)
Ensenyament
Infància i joventut
Jordi Gesé (gesepj@santjoanvilatorrada.cat)
Comerç, turisme i consum
Esports
Xus Segura (segurapma@santjoanvilatorrada.cat)
Acció social i salut
Ramon Planell (planellgr@santjoanvilatorrada.cat)
Gestió i planificació dels recursos i el medi ambient
Participació ciutadana
Promoció econòmica
Agustí Roy (royta@santjoanvilatorrada.cat)
Obres i manteniment
Seguretat ciutadana i mobilitat

Som presents a les xarxes socials,
seguiu-nos i estareu al dia de tota
l’actualitat que generem des de
l’Ajuntament
Telèfons d’interès

Ens podeu seguir a Facebook
Facebook.com/AjuntamentSantJoanVilatorrada

Ens podeu seguir a Twitter
Twitter.com/SantJoanV
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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

Reduïm el deute per habitant un 40%
Des de l’Ajuntament de Sant Joan
de Vilatorrada hem aconseguit una
situació financera equilibrada dels
números del consistori en tres anys
de legislatura. Una gestió acurada
i eficient ha permès una reducció
important del deute per habitant. El
mes de juny de 2011 (inici de legislatura) se situava en 614 euros i a finals
del passat juliol la xifra baixava a
372 euros per habitant, una reducció
del 40%.
Pagament a proveïdors a 30 dies
També és molt destacable el pagament a proveïdors en un termini
de 30 dies des de fa un any, un fet
que ajuda les empreses del nostre
entorn a tirar endavant. A més, des
de l’Ajuntament hem anat reduint el
deute amb les entitats financeres fins
a un 20%.

Imports pendents de cobrament i pendents de pagament - evolució juny 2011-juliol2014

11-6-11

11-6-12

30-11-13

31-7-14

0,00

51.610,06

219.531,30

384.579,92

1.056.546,18

869.184,70

1.105.638,14

1.358.821,99

714.094,77

534.652,61

364.969,27

310.723,01

Impostos pendents de cobrament

1.896.810,36

2.392.742,43

1.592.265,35

1.692.050,48

TOTAL A COBRAR I TRESORERIA

3.667.451,31

3.848.189,80

3.282.404,06

3.746.175,40

Proveïdors a pagar

2.065.661,25

1.590.477,41

713.232,36

623.806,87

Seguretat Social i Hisenda

138.475,18

137.146,81

144.007,43

116.042,20

Pòlisses de crèdit disposades

492.787,07

0,00

0,00

0,00

Deute llarg termini

3.992.160,43

4.154.070,82

3.691.677,04

3.255,541,31

TOTAL A PAGAR

6.619.083,93

5.881.695,04

4.548.916,83

3.995.390,38

10.767

10.781

10.793

10.733

614,76 euros

545,56 euros

424,47 euros

372,25 euros

Tresoreria
Subvencions pendents de cobrament
Contribucions especials i quotes urbanístiques

Número d’habitants
Deute per habitant

PRINCIPALS FONTS D’INGRESSOS I DE DESPESES DEL PRESSUPOST D’ENGUANY
En aquesta edició del Pregoner us
volem detallar les principals fonts
d’ingressos i de despeses del pressupost municipal d’aquest 2014. Pel
que fa als ingressos la principal font
de recaptació és l’IBI i la participació
en els tributs de l’Estat. També destaquen les aportacions de Generalitat i Diputació. Quant a les despeses
destaca la neteja viària i la recollida d’escombraries, la partida en
matèria d’ensenyament (escoles) i el
deute bancari. En properes edicions
del Pregoner detallarem les despeses de cada àrea.

PRINCIPALS FONTS D’INGRESSOS
2.524.000
1.746.200

IBI
Tributs de l’Estat
Impost Tracció mecànica
i guals
Generalitat Catalunya
Aigua i Clavegueram
Escombraries
Diputació Barcelona
Resta d’ingressos
Escola Música, Adults i llar
d’infants
Ús espais públics
Plusvàlues
IAE
Piscines i colònies estiu

TOTAL INGRESSOS

823.000
688.950
608.000
535.000
488.050
451.250
351.100
279.500
265.000
195.000
162.950

9.118.000

PRINCIPALS FONTS DE DESPESES
Recursos i Medi Ambient (neteja viària, recollida deixalles i
aigua)
Ensenyament i Infància i Joventut (llar d’infants, escoles primària,

1.768.989

escola de música, colònies i espai jove)
Finances i Patrimoni (serveis econòmics, gestió tributària, despesa

1.618.278

financera i deute bancari)
Obres i manteniment (Brigada Municipal i obres cementiri i entorn)
Recursos Humans i Administració
Seguretat Ciutadana i Mobilitat (Policia Local)
Acció Social i Salut (serveis socials i residència)
Urbanisme

1.480.768
718.767
709.741
678.567
610.185
342.121
316.547
306.977
285.946
281.114

Alcaldia (sous polítics i Sant Martí Torroella)
Comerç, turisme, consum i esports
Participació Ciutadana i Promoció Econòmica
Cultura i Lleure Educatiu (festes i entitats culturals)

TOTAL DESPESES

				

9.118.000

Publiquem els sous de l’equip de Govern i dels regidors en un exercici de transparència inèdit
Des de l’Ajuntament volem
ser transparents i per això publiquem els sous dels membres de l’equip de Govern i dels
regidors a l’oposició en una
decisió inèdita fins ara a Sant
Joan. Els sous són els mateixos
durant els quatre anys de legislatura. L’any 2013 tots els regidors van renunciar al 6,85% del
seu sou que va ser destinat a
Serveis Socials de l’Ajuntament.

Equip de Govern

Retribució bruta anual

Gil Ariso (alcalde)
Ignasi Lladó (1r tinent alcalde)
Jordi Pesarrodona (2n tinent d’alcalde)
Olga Menoyo (3a tinent alcalde)
Jordi Gesé (4t tinent alcalde)
Xus Segura (regidora)
Agustí Roy (regidor)
Ramon Planell (regidor)

36.800 euros
12.800 euros
12.000 euros
12.800 euros
12.000 euros
12.000 euros
12.000 euros
17.000 euros *

*17.000 euros els dos primers anys, i 12.000 els dos anys següents

Oposició
Èlia Tortolero (PSC)
Noemí Elvira (PSC)
Francisca Garcia (PSC)
Víctor Marcos (ICV-EUiA)
Albert Marañón (ICV-EUiA)
Nuria Valencia (ICV-EUiA)
Josep Lluís Javaloyes (PP)
Jordi Pujol (regidor no adscrit)
Pep Palau (regidor no adscrit)

Retribució bruta anual
1.600 euros
1.600 euros
2.000 euros
2.000 euros
1.600 euros
1.600 euros
2.000 euros
1.600 euros
1.600 euros

Fira Discat
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Serem la capital catalana
de la discapacitat el 3 i 4
d’octubre amb la Fira Discat
El certamen es dirigeix als professionals del sector per promoure els intercanvis i al
públic en general amb la voluntat de fer una important tasca de sensibilització
Els dies 3 i 4 d’octubre Sant Joan de
Vilatorrada serà la capital catalana
de la discapacitat. La Fira Discat situa
el municipi al mapa en una nova
proposta adreçada als professionals
del sector i també a tota la ciutadania. La iniciativa de l’Ajuntament de
Sant Joan de Vilatorrada compta
amb el suport del Consell Comarcal
del Bages, la Diputació de Barcelona,
el departament de Benestar Social i
Família i la col·laboració d’Ampans i
la Fundació Àuria.
Dues jornades
La fira tindrà una primera jornada
pensada per fomentar els contactes
entre els professionals (divendres) i
una segona jornada (dissabte) amb
propostes lúdiques i divulgatives

adreçades al públic en general. Divendres es pretén que sigui un fòrum
per als professionals d’aquest sector
en què es volen promoure les oportunitats de negoci, els contactes i el
coneixement. El programa també
preveu xerrades i intervencions que
reflexionaran sobre la discapacitat.
Dissabte la jornada tindrà un caire
més lúdic.
Ponents que són referents
Tot i ser la primera edició de la fira,
Discat aconsegueix la participació
de personalitats del món de la discapacitat que són tot un referent.
Dissabte a la tarda es programarà
una taula rodona oberta al públic
que comptarà amb la presència
d’Ana Vives i Andy Trias, amb una

Treball de sensibilització a
les escoles del municipi

Imatge de la roda de premsa de presentació de la fira, aquesta primavera

àmplia trajectòria mediàtica.
Cal Gallifa
Totes les activitats són gratuïtes i es
portaran a terme a Cal Gallifa i el seu

entorn. En aquest espai es preveu la
instal·lació dels expositors amb una
trentena d’empreses i associacions
del món de la discapacitat que oferiran els seus serveis al públic.

Pàgina web i xarxes socials
El certamen compta amb pàgina
web pròpia. A l’adreça firadiscat.cat
hi trobareu tota la informació de la
fira. Notícies, organitzadors, participants, col·laboradors, el programa i
tot allò que busqueu. A més, Discat
també disposa de perfils propis a

Facebook (FiraDiscat) i Twitter (@firadiscat) en què es va fent el seguiment
actualitzat de totes les novetats i es
donen a conèixer notícies relacionades amb el món de la discapacitat.
La presència a les principals xarxes
socials permet fer comunitat.

Durant el passat curs escolar els alumnes de les escoles Collbaix,
Ametllers i Joncadella de Sant Joan van participar en el concurs per
escollir el logotip del certamen. A la foto apareixen els deu finalistes.
El dibuix guanyador va ser el de l’alumne de l’Escola Collbaix Alejandro Herrera i també van ser reconegudes les propostes de Catalina
Parejo i Àlex Corderroure d’un total de deu finalistes.
L’adreça www.firadiscat.cat permet consultar tota la informació de la fira

Fira Discat

Programa de la Fira Discat
Divendres 3 d’octubre
Activitats per a professionals
8.30
Obertura del recinte per als professionals participants. Acreditacions i
documentació.
9.15
Inauguració Fira Discat.
10.00
Conferència inaugural a càrrec de
David Bonvehí, diputat al Parlament
de Catalunya.
10.30
1r Bloc Bones pràctiques. Modera
Anna Cañadó, coordinadora Serveis
Socials Ajuntament Sant Joan de Vilatorrada:
1 - Suport a la Inserció laboral (Helga
Iglesias, Fundació Ampans).
2 - Codi ètic i bon govern (Marta Segura, Fundació Àuria).
3 - Vida independent (M José Moya,
responsable de l’Àrea d’Autonomia
Personal i Vida Independent d’ECOM).
A la sala gran Cal Gallifa.
11.30
Coffe break. Sala petita de Cal Gallifa.
12.00
2n Bloc Bones pràctiques. Modera
Eduard Mata, mestre educació especial EEE Jeroni de Moragas:
1 - Inclusió Educativa (Alba Cortina,
EEE Jeroni de Moragas).
2 - Treball en xarxa. Model d’èxit (M.
Jose Lomas Anguita. Tècnica Discapacitat Ajuntament Castellar del
Vallès, treballadora social.
3 - Adaptacions espais autonomia personal (Centre Josep Orgué i
l’arquitecte Santi Martín).
A la sala gran Cal Gallifa.
12.00
Xerrada Productes per facilitar la inte-

gració de persones amb discapacitat
física i sensorial dins de l’aula. A càrrec
d’Atlantic Devices. S’adreça als professionals del món de l’ensenyament.
A la sala petita Cal Gallifa.
13.00
Taula rodona Els reptes de la discapacitat. Participen Pere Bonet, Toni
Espinalt, Maite Siles, Miquel Canet,
Manuel Barrera i Ricard López de les
entitats Althaia, Ampans, ONCE, FESOCA i APSOCECAT. Modera Toni Mata,
periodista Regió7. Sala gran Cal Gallifa.
14.00
Finalització jornades i dinar. Sala Cal
Gallifa

Activitats per a les escoles
8.30
Activitats esportives
9.30
Tallers pràctics amb circuit d’activitats
fisicoesportives adaptades i gimcana
de la discapacitat. Activitat d’educació
en valors per a alumnes de 4t i 5è de
Primària. Organitza COCEMFE Barcelona amb el suport d’Amputats Sant
Jordi, IES Quercus i Consell Esportiu
del Bages.
10.00
Xerrada de sensibilització per a
alumnes d’ESO. Al Sins Cardener i a
l’IES Quercus.
10.30
Taller Les TIC a la discapacitat per
alumnes de 6è de Primària. A càrrec
d’Atlantic Devices. Sala petita de Cal
Gallifa.

Activitats paral·leles i altres
Durant tot el matí
Punt d’informació Fira Discat a
l’Ajuntament Sant Joan de Vilatorrada
17.00
Obra de teatre. A càrrec d’Ampans.

A la residència de Sant Joan de Vilatorrada.
18.00
L’Hora del Conte Un viatge sensorial a
càrrec de Sussagna Nevó. Biblioteca
Cal Gallifa
Durant tota la setmana
Exposició de manualitats a càrrec de
les llars d’Ampans. A la Biblioteca Cal
Gallifa.
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17:00
Grup Sarau. Amor de don Perlimplín
con Belsa en su jardín. A càrrec de
Fundación ONCE. Sala Gran Gallifa
17.00
Xerrada Sistemes de comunicació
augmentativa a càrrec de Marc Coronas, psicòleg especialista en tecnologies de suport a l’UTAC. Sala petita
Cal Gallifa

Professionals i entitats

18.00
Taula rodona Un món de capacitats.
Amb la participació de David Bonvehí,
diputat al Parlament de Catalunya,
Ignasi Àvila, atleta paralímpic, Anna
Vives, autora de la tipografia Anna
Vives i Andy Trias, jove amb Síndrome
de Down. Modera Núria Bacardit, periodista de TV3. A la sala gran de Cal
Gallifa

9.00
Obertura del recinte.

20.00
Tancament i cloenda de Discat

10.00
Obertura fira i inici dels expositors.

Activitats paral·leles i altres

Durant tota la setmana
Exposició A través de l’ànima, a càrrec del Centre de Recursos en Trastorn
de l’espectre Autista de la Catalunya
Central. Al vestíbul de l’Ajuntament.

Dissabte 4 d’octubre

10.30
Xerrada Eines pel benestar de la
família. Àngels Ponce (DINCAT). Sala
petita Cal Gallifa
11.00
Xerrada: Tenim solucions per pujar
escales. A càrrec de l’empresa Valida
Sin Barrera. Sala petita Cal Gallifa.
11.30
Xerrada: Turisme accessible. Sílvia Vilacoba, de l’Associació Jordi Comas i
Matamala. Sala petita Cal Gallifa.
12.00
1r Meeting Point. Vestíbul Cal Gallifa.
12.00
Intervenció assistida amb gossos. A
càrrec d’Arnau Castells, del Centre Josep Orgué. Sala petita Cal Gallifa.
17.00
Taller ONCE. Demostració gos pigall.
Exterior Cal Gallifa

Durant tot el dia
Punt d’informació Fira Discat a
l’Ajuntament Sant Joan de Vilatorrada
10.00
Punt de presència de Teleassistència.
A càrrec de la Diputació de Barcelona.
11.00
Demostració de Boccia. A càrrec de
la Fundació Althaia. Sala gran Gallifa.
12.30
Actuació Musical a càrrec Coral
Pas a Pas de Castellar del Vallès. A
l’escenari del Parc Catalunya.
16.30
Actuació de titelles. Companys de
barri a càrrec d’ECOM. A l’escenari del
Parc Catalunya.
20.00
Tast dels sentits. Inclourà l’actuació
del DJ Chopete a la plaça Major. Tancament i festa final de la fira.

Estudi per millorar la mobilitat amb cadira de rodes
En el marc dels preparatius de la
fira Discat i de la sensibilització de
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada sobre els problemes amb què
es troben les persones amb alguna
discapacitat, el consistori ha iniciat
una anàlisi de les barreres arquitectòniques que hi ha al municipi.
Dificultats diàries
Aquestes barreres que s’identifiquen
dificulten el dia a dia de les persones
amb problemes de mobilitat. Aquest

és un dels temes d’accessibilitat que
s’estan treballant durant l’elaboració
del Pla d’Inclusió de Sant Joan amb el
suport de la Diputació de Barcelona.
De moment ja s’ha fet accessible la
plaça de la Pau amb dues rampes.
A finals de juliol la regidora d’Acció
Social, Xus Segura, va acompanyar
un veí del municipi que va en cadira
de rodes per comprovar en primera
persona i sobre el terreny els obstacles que han de superar les persones amb mobilitat reduïda.

Imatge del recorregut per identificar les barreres arquitectòniques a Sant Joan

Societat
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Urbanisme

Tràmits per a la futura
rotonda a la zona esportiva

Estudi global de la Colònia Burés
Aprofitant el catàleg de Serveis de la
Diputació de Barcelona s’ha redactat un estudi global de la zona de la
colònia Burés. L’estudi defineix l’estat
actual del complex i apunta possibles
usos de futur. La zona va quedar
qualificada com a equipaments en

el moment de la redacció de l’actual
Pla General. Els habitatges eren les
antigues cases dels treballadors de
les fàbriques tèxtils de finals del segle
XIX i principis del segle XX que van
funcionar a ple rendiment a Sant
Joan.

Urbanització carrer Torras i Bages
Aquest 2014 l’Ajuntament de Sant Joan ha dut a terme els treballs per urbanitzar el carrer Bisbe Torres i Bages en una actuació que ha tingut un cost de
prop de 100.000 euros. El finançament s’ha fet a través de les contribucions
especials aportades pels veïns de l’entorn (51.000 euros), la subvenció del Pla
Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat (PUOSC) (40.000 euros) i l’aportació
de l’Ajuntament (5.700 euros). El carrer, situat al barri antic, era de terra i no
tenia voreres i l’actuació ha permès endreçar l’entorn.
Plànol de la futura rotonda, les obres de la qual podrien començar el gener

L’Ajuntament de Sant Joan accelera els tràmits per fer realitat la
nova rotonda a la zona esportiva
del municipi. El projecte pretén ordenar la circulació i millorar la mobilitat i la seguretat d’un sector molt
transitat.

Diputació de Barcelona i iniciar els
tràmits legals de la construcció de
la rotonda. Un cop s’aprovi el plec
de clàusules i la licitació de l’obra,
es preveu que els treballs comencin a principis de l’any vinent.
El termini d’execució serà de sis
mesos. Els cost de l’obra és d’uns
Conveni imminent
300.000 euros que seran aportats
Des del consistori es confia que a parts iguals per la Diputació de
durant les properes setmanes es Barcelona i l’Ajuntament de Sant
podrà signar el conveni amb la Joan de Vilatorrada.

Aprovem el pla de millora
urbana de Tèxtil Riba
L’Ajuntament va aprovar en el ple de
juliol per una àmplia majoria el canvi
d’usos de l’espai fabril de l’antiga
Tèxtil Riba. Amb aquest tràmit l’espai
de 32.000 quadrats ha deixat de ser
industrial per convertir-se en una
àrea residencial, d’equipaments i espais públics. L’aprovació és fruit d’un
treball de consens iniciat el mandat
anterior pels diferents grups polítics.
Espai públic i privat
El complex se situa a prop de l’IES
Quercus i reserva el 45% del sòl per
als propietaris (espai privat), i el 55%
restant per a espai públic. La zona
privada contempla un màxim de 296
habitatges, dels quals 208 serien de
règim lliure, 59 de protecció oficial i
29 de protecció concertats. Pel que
fa a la zona pública de moment no
hi ha cap projecte damunt la taula

Imatge de l’antic espai tèxtl

per fer realitat els equipaments ja
que ara el municipi no té cap necessitat urgent. Aquest espai públic disposarà de 18.000 metres quadrats
per a equipaments i serveis tècnics,
4.000 metres quadrats per a espais
lliures i zona verda i els 10.000 metres quadrats restants seran per a
sistemes viaris.

Correcció POUM i nou sector industrial
L’Ajuntament ha aprovat de manera
definitiva la correcció del POUM per
admetre nous usos compatibles a les
construccions de la zona del riu, a les
antigues fàbriques tèxtils i a les naus
de nova construcció. Ara s’hi ad-

metran usos esportius i lúdics que el
POUM no contemplava. En paral·lel,
es defineix el projecte del nou sector
industrial del Mas Mollet i Camp del
Lledoner per poder captar noves empreses quan el polígon sigui un fet.

Catàleg de Masies a Sant Martí
Durant els darrers mesos la Diputació de Barcelona ha realitzat l’inventari del
patrimoni històric, arquitectònic i ambiental que ha de permetre desenvolupar el Catàleg de Masies. Aquesta eina facilitarà poder determinar quines
són les actuacions que es podran fer a nivell urbanístic en el sòl no urbanitzable. És un aspecte fonamental per a Sant Martí de Torroella per decidir
quines obres i/o construccions es poden fer en les masies.

Es defineixen els espais on els
gossos han d’anar lligats
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ultima els detalls de la nova
ordenança de tinença d’animals
domèstics que, entre d’altres, estableix l’obligatorietat que els gossos
vagin lligats. Des del consistori es
delimitarà un espai on els propietaris dels gossos tindran l’obligació
de dur-los lligats. A la pràctica la prohibició de portar els gossos sense lligar afecta tota la trama urbana del
municipi. Malgrat que la consciència
de la gent cada vegada és major
encara es donen casos de veïns incívics que no respecten les normes bàsiques de convivència. L’ordenança
pretén ajudar a solucionar els petits
conflictes que es generen.

Zona on els gossos han d’anar lligats
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Obres, mobilitat i seguretat ciutadana

Destinem 170.000 euros a arranjar
diferents espais de la via pública
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha aprovat una inversió de
170.000 euros que permetrà endreçar i millorar diferents espais de
la via pública abans de finalitzar
l’any. S’actuarà per arranjar el final
del carrer Balmes amb la reparació
del clavegueram i del final del Torrent del Canigó amb una inversió de
60.000 euros.

Camins escolars
A finals de setembre començaran
les obres per adaptar i completar
els camins escolars del municipi.
S’habilitaran passos elevats i es pintaran els passos de vianants de color
blanc i vermell per alertar els conductors. Aquesta actuació té un cost
de 35.000 euros. A més de la substitució de les barres reductores pels

Finalitzen les obres de la
nova rotonda de Sant Joan
Aquest estiu han finalitzat les obres
de millora de la nova rotonda a la
cruïlla dels carrers Torrent Canigó,
Manresa i Avinguda Montserrat.
Els darrers ajustos han permès
canviar els llums led que ara són
de color blanc i milloren la visibilitat
a la nit.
Desperfectes al subsòl
Les obres de la rotonda, que es
va estrenar a principis d’any, van
permetre posar al descobert desperfectes greus al subsòl que han
estat solucionats. L’Ajuntament es
mostra satisfet d’haver pogut im-

Imatge de la nova rotonda

pulsar la construcció d’aquesta
rotonda, que a part de millorar la
mobilitat i eliminar els semàfors
que regulaven el trànsit, ha permès corregir les greus mancances al subsòl.

Voluntaris de Protecció Civil

passos elevats també s’introduiran
bandes berlineses allà on no sigui
possible fer passos elevats.
Enderroc de Can Bargay
Abans de final d’any també
s’enderrocarà l’edifici de Can Bargay
que ha quedat en desús. Finalment,
s’instal·larà una font d’aigua al parc
infantil del carrer Prat.

Imatge del tram final del carrer Balmes

La Policia Local salva una vida
amb l’ús del desfibril·lador
La Policia Local de Sant Joan de
Vilatorrada va salvar la vida d’un
veí de 76 anys del municipi gràcies
a la utilització del desfibril·lador de
què disposen els agents, el passat
mes de maig. Els fets van passar de
matinada, quan la Policia Local va
rebre l’avís. Els agents es van desplaçar al carrer Ample i van activar
el desfibril·lador després que Andrés
P.C. patís una aturada cardiorespiratòria.
Ús del desfibril·lador
Els agents van utilitzar el desfibril·lador
mentre esperaven l’assistència del
SEM, una actuació que va permetre

salvar la vida a aquest veí.
Adquisició de dues motos
Des de la regidoria de Seguretat
Ciutadana de l’Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada s’estan fent les
gestions per poder adquirir dues
noves motos per al cos de la Policia
Local. Aquestes adquisicions han
de permetre un estalvi energètic important, una major operativitat dels
agents i ampliar un parc mòbil que
és clarament insuficient. Pel que fa
a les dades de la memòria 2013 del
cos destaca la consolidació de la reducció de la sinistralitat amb un total
de 22 accidents registrats el 2013.

Es construeixen 55 nínxols
nous al cementiri municipal
A finals de juliol van començar
les obres al cementiri municipal.
L’actuació preveu la construcció de
55 nínxols nous dins el perímetre actual de l’equipament.

L’Associació de voluntaris de Protecció Civil, format per una dotzena de persones, va actuar en 33 esdeveniments públics i va realitzar 167 hores de
servei a Sant Joan durant el 2013. Des del consistori, es valora molt positivament la tasca que porta a terme el grup de voluntaris en esdeveniments
tan destacats com la Festa Major, la rua de Carnestoltes, la fira Embarrats,
les proves esportives, etc. Si voleu afegir-vos a l’associació, sereu benvinguts!

Millora de l’entorn
Els operaris també porten a terme
tasques per millorar l’entorn del cementiri. Les obres preveuen endreçar
l’exterior i enjardinar el talús i els
voltants del cementiri. L’equipament
Fotografia dels nous nínxols
està situat al costat de diferents centres educatius com són l’Escola de aquest estiu també han tingut obres
Música i la llar d’infants El Xiulet que de millora.
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Benestar social i salut, diversitat i solidaritat

Serveis socials ofereix una atenció centrada
en les necessitats de cada persona
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada accentua la seva aposta
per estar al costat de les persones
que tenen més dificultats en la situació de crisi actual. Per aquest
motiu des de Serveis Socials es porta a terme una atenció centrada en
les necessitats de cada persona.
Tots els àmbits
Des de Serveis Socials s’atenen
necessitats relacionades amb

l’alimentació, la salut, l’habitatge i
l’educació. Aquesta mirada completa sobre la situació de cada
persona ha permès, per exemple,
establir una relació continuada
amb el Centre d’Atenció Primària
del municipi per fer el seguiment
d’aquells usuaris que ho requereixen. A més, des de Serveis Socials
es compta amb un psicòleg que
atén les persones que es troben
en una situació de vulnerabilitat. En

paral·lel es coordinen els recursos
per als usuaris que necessiten el
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD).
Més serveis
L’Ajuntament destina enguany
més recursos al Centre Obert La
Cabanya per a infants i joves.
S’ofereixen berenars per assegurar una alimentació adequada i
potenciar els bons hàbits alimentaris. En paral·lel, augmenta l’oferta

La taxa d’immigració cau al 7,68%
Sant Joan de Vilatorrada manté la
tendència dels darrers anys i veu
com es redueix la taxa de població
estrangera al municipi. Des de
l’any 2008 el nombre de persones
nouvingudes ha anat disminuint i
en l’actualitat la taxa d’immigració
se situa en el 7,68%, segons indiquen les dades del Padró Continu
d’Habitants.
Convivència ciutadana
A Sant Joan conviuen persones de
La gràfica mostra el descens continuat del nombre d’immigrants al municipi
38 nacionalitats diferents, una bona
mostra de la diversitat i la toleràn- més presència a Sant Joan és la tendència a la baixa actual concia que hi ha al municipi. Després ucraïnesa (2,27%), la marroquina trasta amb la situació de finals de
de l’espanyola la nacionalitat amb (2,24%) i la romanesa (1,61%). La la dècada passada.

d’activitats lúdiques i educatives
per a joves de 15 a 18 anys.
Mediació hipotecària
Des de Serveis Socials s’atenen
totes aquelles persones que tenen dificultats per mantenir el seu
habitatge. S’estudien tots els casos
i es deriven al servei de mediació
hipotecària que gestiona el Consell
Comarcal del Bages amb l’objectiu
que es perdi l’habitatge.

Espais sense
fum a Sant Joan
Amb la voluntat de lluitar contra el
tabac i conscienciar la ciutadania,
la regidoria d’Acció Social i Salut vol
implantar una nova senyalització
que prohibeixi fumar en diferents espais del municipi. Actualment s’està
dissenyant l’estudi per avaluar els
punts sense fum que són públics i
en la majoria de casos són concorreguts per menors. En paral·lel, des de
l’Ajuntament també s’impulsen altres
accions per lluitar contra el tabaquisme. És el cas del taller gratuït per deixar de fumar que s’organitza des del
CAP durant els mesos de setembre
i octubre. L’horari serà de 10 a dos
quarts de 12 del matí. Per a més informació us podreu adreçar al CAP.

Aportem diners contra l’Ebola Voluntaris de Creu Roja
va ajuda urgent davant la possibilitat
d’epidèmia. L’Ajuntament forma part
del Fons Català de Cooperació des de
2007 i la majoria d’aportacions fins
ara s’havien destinat a Nicaragua.
Un país amb el qual ja fa temps que
existeix un lligam a través del conveni de col·laboració amb l’entitat Sant
Joan Solidari, que hi porta terme un
projecte de beques per a nens i nenes i un projecte preescolar. El Fons
Donació a l’abril
El tràmit es va fer el passat mes Català de Cooperació al Desenvolud’abril, moment en què des del Fons pament està format per ajuntaments
Català de Cooperació ja es demana- i organitzacions municipalistes.
En el marc de l’adhesió al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament l’Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada realitza cada any una
aportació econòmica amb beneficis solidaris. Aquest 2014 l’aportació
s’ha destinat a la campanya de suport a la població afectada pel virus
de l’Ebola a l’Àfrica Occidental.

L’Ajuntament ha reconegut la tasca
dels voluntaris de Creu Roja al municipi amb un acte al saló de plens.
Un total de deu persones col·laboren
amb el punt de Creu Roja a Sant Joan
que dóna suport a Serveis Socials de
l’Ajuntament, especialment en les
tasques de gestió del Rebost i ajuda
al Banc d’Aliments i Recursos i suport
al Centre Obert, entre d’altres. L’acte
va comptar amb la presència dels voluntaris que van rebre un diploma de
reconeixement de mans de l’alcalde
Gil Ariso, de la regidora d’Acció Social

Grup de voluntaris homenatjats

i Salut, Xus Segura, del president de
Creu Roja a Manresa, Miquel Riera, i
del president de Creu Roja a la província de Barcelona, Josep Quitet. Des
d’aquí fem una crida per trobar nous
voluntaris per a Creu Roja.
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Promoció econòmica

El CEIP Ametllers estrena el projecte
‘Cultura Emprenedora a l’Escola’
Aquest curs 2014-2015 l’Escola Ametllers participarà al projecte Cultura
Emprenedora a l’Escola que impulsa
la Diputació de Barcelona. La iniciativa es durà a terme durant tot el curs
amb alumnes de 5è de Primària. El
projecte fomenta la cultura emprenedora per desenvolupar els valors, els
hàbits i les capacitats claus vinculades a l’emprenedoria com poden
ser l’observació i l’exploració, la iniciativa i la creativitat, la responsabilitat,

la presa de decisions i l’assumpció
de risc, la flexibilitat i la perseverança,
la recerca i optimització de recursos
com la informació i les tecnologies,
la cooperació i la solidaritat, el coneixement i el respecte de l’entorn, la
posada en comú i el treball en equip.
Durant el curs l’alumnat crearà i gestionarà una cooperativa escolar amb
el suport de la comunitat educativa,
l’administració i altres agents de Sant
Joan de Vilatorrada.

Col·laboració social

pleta. Del 13-12-13 al 12-6-14
Les persones que participen
estan adscrites a col·laboració
social i durant els sis mesos de
feina continuen el seu subsidi.
Les administracions sol·licitants
completen el subisidi per desocupació fins a l’import total de la
base reguladora per al càlcul
de la prestació contributiva que
hagi esgotat abans de percebre
el subsidi.

Plans d’ocupació
(Programa treball i formació)
· 2 peons d’obres i 2 peons de
jardineria. Del 30-12-13 al 29-6-14.
Plans d’ocupació
(Programa treball i formació
PIRMIS)
· 2 peons neteja. Del 30-12-13
al 29-6-14.
· 2 peons obres i un peó de
jardineria. Del 31-7-14 al 30-1-15.

L’Ajuntament de Sant Joan accentua
l’oferta formativa per a les persones
en situació d’atur. Durant el 2013 es
van formar una setantena de persones en matèries com l’anglès o la
informàtica. Aquesta tardor continuen
les propostes de formació gratuïtes
en l’àmbit de l’empresa. Es proposen
sessions pràctiques que tracten aspectes com el networking, la fidelitzaació dels clients o bé les tècniques
de negociació. Podeu demanar tota
la informació al telèfon 93 876 40 00.

Cartell polígons
Cartell del programa

Creem ocupació amb 24 llocs de treball
· 3 auxiliars oficina a jornada com-

Oferta formativa

Contractació municipal

· 4 tècnics administració pública
· 2 operaris brigada d’obres
· 1 tècnic manteniment
· 1 professor Escola d’Adults

En el marc de les accions que s’estan
portant a terme per millorar l’atractiu
dels polígons d’activitat econòmica
del municipi, l’Ajuntament ha instal·lat
un nou cartell informatiu dels Polígons
Industrials Pla dels Vinyats I i II. El
panell inclou un mapa de les àrees
d’activitat econòmica amb totes les
empreses que mantenen l’activitat.

(jornada a temps parcial)
· 1 arquitecta serveis tècnics
(jornada a temps parcial)
· 1 tècnica Serveis Socials
(jornada a temps parcial)
· 2 tècnics infància i joventut
(jornada a temps parcial)
Mitjançant subvencions de la
Diputació. FIns 31-12-14
Cartell informatiu dels polígons

Turisme i Comerç

La segona edició d’Embarrats, els dies 25 i 26 d’octubre
Amb la voluntat d’aconseguir la implicació de més entitats i persones a títol
individual ja es treballa en els darrers
detalls d’Embarrats 2014, que se celebrarà a Sant Joan de Vilatorrada el
cap de setmana del 25 i 26 d’octubre.
La fira, que va ser tot un èxit en el debut de l’any passat, recorda com era
el municipi a principis del segle XX en
què l’activitat girava al voltant de les
indústries tèxtils i del riu Cardener.
Moltes novetats
L’Ajuntament treballa en diferents
novetats per mantenir i reforçar

l’atractiu de la festa. El públic podrà
conèixer nous espais sorprenents a
l’interior de les fàbriques, es milloraran els circuits perquè els itineraris
siguin més fluids i s’està acabant de
perfilar un gran espectacle de cloenda. Embarrats també fa una crida per
aconseguir que més gent s’impliqui
en la festa i es caracteritzi d’època.
La festa mobilitza les entitats, el comerç i desenes de persones de Sant
Joan. Podeu seguir totes les novetats
d’Embarrats a través dels perfils a
Facebook i Twitter, així com a la pàgina web de l’Ajuntament.

Quatre imatges de la primera edició de la festa, que vol repetir l’èxit de l’any passat
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Medi ambient

Fem accions per recuperar la riba
del Cardener al pas per Sant Joan

S’instal·len 110 fanals
amb tecnologia LED
El consum energètic es redueix un 80%

Durant els darrers mesos, des de la regidoria de Medi Ambient s’han
portat a terme múltiples accions per recuperar i mantenir la riba del
riu Cardener al seu pas per Sant Joan de Vilatorrada. Concretament
s’ha fet el manteniment de la façana fluvial des del viaducte de l’Eix
Transversal fins a la resclosa. A més, s’ha recuperat la riba accessible
del Cardener fins més amunt del cap nord del polígon industrial Pla
dels Vinyats I. Són més de quatre quilòmetres d’itinerari natural i lúdic
on ens hem proposat eliminar els ca-nyars perquè el riu recuperi la
biodiversitat.

Aquest 2014 l’Ajuntament ha completat la instal·lació de 110 fanals
amb tecnologia LED. Els nous punts
de llum substitueixen els antics fanals de vapor de mercuri, altament
contaminants. La tecnologia LED arriba als carrers Costarodona, Tarragona, Doctor Tarrés i transversals.
Estalvi d’un 80%
L’ús de la tecnologia LED permet

un estalvi del 80% en el consum energètic. A més, es millora notablement la il·luminació dels carrers fet
que dóna una major sensació de
seguretat als veïns. Aquesta reducció de consum energètic permetrà a
l’Ajuntament deixar d’emetre més de
40 tones de C02 a l’atmosfera cada
any. La inversió de l’Ajuntament de
Sant Joan ha estat de 58.000 euros
IVA a part.

Nous plataners al Passeig del Riu
Setmana del Medi Ambient
Durant el mes de juny Sant Joan de Vilatorrada va celebrar una nova edició
de la Setmana del Medi Ambient. Enguany es va fer un important treball de
conscienciació entre els nens i nenes del municipi que van participar en tallers
i en sortides lúdiques a l’entorn natural del municipi.

Aquest 2014 s’han replantat tots els plataners morts del Passeig del Riu a conseqüència dels trencaments periòdics del col·lector de salmorres. Aquesta actuació ha permès ampliar el passeig amb un total de 21 nous arbres i donar-li
continuïtat més enllà del pont petit amb una passera de fusta. La inversió ha
estat de 6.300 euros més IVA.

Signatura d’un conveni amb
l’Agència Comarcal de l’Energia
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha signat un conveni amb
l’Agència Comarcal de l’Energia del
Bages per detectar noves oportunitats de millora en l’estalvi energètic
del municipi.

Neteja del Torrent Fondo i la Resclosa
En el marc dels actes del European Clean Up Day el passat mes de maig es
va fer una acció de neteja del Torrent Fondo i la Resclosa del riu. L’activitat va
comptar amb la participació dels voluntaris de la Fundació Ampans que van
ajudar a recollir la brossa. Al final hi va haver esmorzar per a tothom.

Línies d’actuació
Les principals línies d’actuació de
l’Agència Comarcal de l’Energia del
Bages són la implantació i explotació d’un sistema de comptabilitat
i gestió energètica als ajuntaments
que permeti conèixer i controlar els

consums, detectar errors de facturació, analitzar consums i identificar oportunitats d’estalvi i millora. També dóna assistència en
matèria de contractació d’aigua i
informa sobre les ajudes existents i
el suport tècnic per a la seva tramitació. Fins al mes d’agost les propostes de millora presentades per
l’Agencia Comarcal de l’Energia del
Bages representen un estalvi superior als 40.000 euros. Unes propostes que s’aniran fent efectives
en els propers mesos.
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Festes

Un estiu 100% festiu a Sant Joan de Vilatorrada
La Festa Major manté una gran participació i la Festa Major Infantil repeteix un èxit absolut
Sant Joan de Vilatorrada va viure uns
dies de festa amb la Festa Major i la
Festa Major Infantil a finals de juny.
Una part dels actes de Festa Major
es van traslladar amb encert de la
Plaça Major al Parc Catalunya en
una decisió aplaudida que tindrà
continuïtat. Els espectacles es van
poder seguir amb més comoditat en
aquest nou espai. Enguany el programa dels Vilatorrats també canviava d’ubicació i es va desplaçar a la
zona esportiva amb la implicació de
la Comissió de Joves Arruxats.
Festa Major Infantil
La Festa Major Infantil manté el seu
poder de convocatòria amb públic
d’arreu de la comarca. Els actes més

Concert de gospel
Més de 600 persones van seguir a
Cal Gallifa el concert espectacular
dels Barcelona Gospel Messengers el
passat mes de gener.

Fotografia de la crema de la foguera

multitudinaris van ser la Cercavila, la
Merengada i el Correfoc. Entre finals
de juny i principis de juliol els Barris
Costa Rodona, Sector Nord i Sector
Llobet. Tots els actes festius es van
desenvolupar amb normalitat i amb
civisme.

Imatge del concert jove al Parc Catalunya, un nou espai que es mantindrà

Èxit del viacrucis vivent
El viacrucis vivent de Setmana Santa es consolida a Sant Joan i de cara
a l’edició de l’any vinent s’introduiran noves escenes i es recuperarà un
antic text amb el qual s’està treballant.

Carnestoltes
La Festa de Carnestoltes esdevé familiar i la recuperació de la figura del
Rei Carnestoltes i tot el seu seguici ha
estat un encert.

Cultura

Ludopiscina durant el juliol

Programa de ràdio infantil

La ludopiscina és el servei de la ludoteca que es desplaça a les piscines
municipals durant el mes de juliol. Els
nens i nenes poden gaudir de jocs i
joguines mentre es banyen i comparteixen l’espai amb nous amics.
Aquest estiu la ludopiscina ha estat
més dinàmica amb la participació
dels nens i els adults en els jocs de
cucanya i gimcanes que s’han anat
La ludopiscina ha funcionat al juliol
organitzant.

En el marc del Consell Municipal
d’Infants durant els darrers mesos els
nens i nenes han continuat treballant
conjuntament amb l’Ajuntament amb
l’objectiu de fer sentir la seva veu.
Aquest any s’ha creat un programa
mensual de ràdio on s’ha pogut sentir
música, acudits, entrevistes i l’agenda
infantil del mes. L’espai es pot escoltar
a Ràdio Sant Joan (107.9 FM) cada
Imatge del programa de ràdio
primer divendres de mes de 5 a 6.
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Ensenyament

Inversions per millorar els centres educatius
Durant els mesos d’estiu la regidoria
d’Ensenyament de l’Ajuntament de
Sant Joan de Vilatorrada ha dut a
terme importants obres de millora
als centres educatius del municipi.
L’actuació més important s’ha dut a
terme a l’Escola Collbaix que aquest
proper curs celebrarà els 25 anys de
trajectòria. En aquest centre s’han
remodelat els lavabos i s’ha fet una
important feina de pintura per canviar l’aspecte interior del centre amb
nous colors per al sostre, portes, finestres, vestíbul i baranes.
Es retira el mòdul prefabricat
A més, les obres també han permès
retirar el mòdul prefabricat que hi
havia al pati i d’aquesta manera es
guanya més espai destinat al lleure

d’infants El Xiulet amb la col·locació
d’una pèrgola entre el passadís
de l’Escola de Música i del centre
d’educació infantil. A més, s’ha retirat l’antic porxo d’amiant. Amb
aquesta millora se solucionaran els
problemes de petites inundacions
els dies de pluja.

El pati de l’Escola Collbaix guanya nou espai amb la retirada del mòdul prefabricat

dels infants. Aquesta actuació a
l’Escola Collbaix té un pressupost de
60.000 euros.
Ara només resta un mòdul a l’espai
de l’Escola Joncadella ja que el centre comptarà amb tres cursos des-

Dades alumnat 2014-2015
Les escoles Ametllers i Joncadella tindran dues línies i l’Escola Collbaix
una aquest curs. L’IES Quercus comptarà amb tres línies i l’INS Cardener
dues. La llar d’infants municipal El Xiulet iniciarà el curs amb 58 places
ocupades i Els Barrufets comptarà amb 90 infants. L’Escola Municipal
d’Adults inclourà la prova d’accés als cicles de grau mitjà i l’Escola Municipal de Música superarà els 200 alumnes.

doblats a partir d’aquest mes de
setembre.
Nou accés al Xiulet
Les obres d’aquest estiu també han
permès millorar l’accés a la llar

Clavegueram de l’Escola de Música
Finalment, durant els propers mesos
s’actuarà al clavegueram de l’Escola
Municipal de Música per evitar que
s’embussin els lavabos de manera
periòdica. Les actuacions en aquest
entorn es completaran amb el nou
accés a l’Espai Jove. Fins ara s’havia
de donar tota la volta per accedir-hi
i ara l’accés en aquest punt quedarà
integrat en un espai molt concorregut.

39.900 euros en beques
L’Ajuntament ha aprovat les beques
municipals de material, llibres i
menjador escolar per al curs 20142015 amb una important inversió de
39.900 euros. Un total de 121 famílies es van presentar per optar a
206 beques per a material i llibres

i a 122 corresponents al menjador.
L’Ajuntament ha augmentat el pressupost en prop de 7.000 euros respecte el curs anterior. Només es van
desestimar 22 sol·licituds per superar la renda o bé per manca de
documentació.

Comerç i consum

110 comerços de Sant Joan superen l’avaluació de
qualitat en una prova pilot de la Diputació de BCN
Sant Joan de Vilatorrada s’ha convertit en el primer municipi de la província de Barcelona en avaluar el seu
comerç d’acord amb els paràmetres
de qualitat que ha fixat la Diputació
de Barcelona. La feina que han portat a terme conjuntament les dues
institucions ha permès sensibilitzar
els establiments locals per adaptarse a les exigències actuals dels consumidors.
110 comerços
Aquesta prova pilot, que ha tingut un
any de durada, ha permès constatar
la bona predisposició del comerç a
posar-se al dia en diferents temes
relacionats amb la informació i els
drets dels consumidors. Un total de

Imatge de l’acte de lliurament dels certificats de qualitat

110 establiments han aconseguit
superar l’avaluació. L’actitud positiva s’ha demostrat amb la voluntat
d’adaptar-se a la normativa per part
dels que, per desconeixement o al-

tres motius, no ho havien fet. Els cens
actuals de botiguers i comerciants a
Sant Joan és d’uns 170. Els establiments que no hagin estat avaluats
ho podran fer.

Es vol potenciar
l’oferta gastronòmica
L’Ajuntament treballa amb un projecte per fomentar l’oferta gastronòmica dels establiments de
restauració del municipi. Un dels
trets distintius de Sant Joan és
l’oferta de tapes Es proposarà a
bars i restaurants que participin
en una nova ruta de tapes que inclogui una consumició i una tapa
a preu reduït. L’Ajuntament espera
la implicació de bars i restaurants
a qui presentarà formalment el
projecte aquesta tardor. El públic
podrà segellar les consumicions
a través d’una cartilla i optarà a
premis. La iniciativa forma part de
les accions de la Taula de Comerç
que continua treballant per a la
dinamització del municipi.

Societat
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Sant Martí de Torroella

Actuacions fetes a Sant Martí
L’Entitat Municipal Descentralitzada
de Sant Martí de Torroella ha estat
escenari de nombroses obres i actuacions durant els darrers mesos.
Els operaris han fet tasques per adequar el parc infantil amb la restauració i compra de nou material urbà.
A més, s’ha tancat el parc per evitar
l’entrada de gossos.
Altres millores
En paral·lel s’ha pavimentat el pont
del Molinet que fins ara tenia el ferm
fet malbé. A Can Pals s’ha construït
un escenari i aquest espai lúdic també s’ha millorat amb el cobriment de

D’esquerra a dreta imatge del parc infantil i del pont del Molinet pavimentat

Festiu al novembre
L’11 de novembre serà festiu a Sant
Joan de Vilatorrada i a Sant Martí
en una nova data al calendari local. Aquesta jornada el nucli de Sant
Martí viurà un dia de festa amb els
entremesos de Festa Major. Hi haurà
l’actuació dels gegants, els nans i
ball de bastons al migdia. El cap de
setmana del 8 i 9 de novembre es
programaran més actes lúdics i culturals per celebrar la Festa Major.
Aplec de Joncadella
En paral·lel, des de Sant Martí un any
més s’ha col·laborat amb l’Aplec de
Joncadella.

la zona de la barbacoa. Finalment, Rosa Maria Penya amb millores en
també s’ha actuat al Centre Cívic l’enllumenat i altres.

Nova maquinària

Projectes pendents d’executar
L’Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Martí de Torroella té noves actuacions pendents d’executar. Es preveu la construcció d’una pista poliesportiva al costat del camp de futbol amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Sant Joan. També es reforçarà i s’automatitzarà la xarxa d’aigua de Sant Martí en el marc d’un programa
subvencionat per la Diputació de Barcelona, de la mateixa manera que la portada d’aigües a Cal Tinarro i
Cal Botifollet. Pel que fa a la il·luminació es preveu la substitució dels fanals de Sant Martí per nous punts amb
tecnologia LED i també es preveu il·luminar la pujada de Milort des del Centre Cívic a l’església i el nucli urbà.

Durant els darrers mesos s’ha do-tat
el personal de manteniment de Sant
Martí de Torroella amb una nova
màquina per a desbrossar les vores
dels camins. L’adquisició de la nova
màquina suposa un estalvi econòmic
ja que aquestes tasques no s’han de
concretar a cap empresa privada a
partir d’ara.

Participació ciutadana

Rebudes 123 butlletes en el marc del procés
de participació ciutadana que esdevé positiu
En el marc del Pla Estratègic SJV-2025
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha portat a terme una nova
experiència positiva en el camp de
la participació ciutadana. Durant el
mes de maig la ciutadania va poder
prioritzar els cinc grans objectius per
al municipi i proposar millores.
123 butlletes recollides
En total es van recollir 123 butlletes
en què es van poder prioritzar els
grans objectius del municipi en
matèria de participació ciutadana,
cohesió social, ocupació, entorn i
cultura. Els cinc eixos es van prioritzar de la següent manera: adoptar un model de governança més
participatiu (55 propostes), millorar i
preservar els espais urbans (40 pro-

postes), millorar les oportunitats laborals i d’ocupabilitat (31 propostes),
aconseguir un poble socialment fort
i cohesionat (31 propostes) i posar
en valor els trets socials, culturals i
esportius singulars (17 propostes).
També es van rebre 11 propostes que
no pertanyien a cap dels cinc objectius proposats per debatre. A més, la
ciutadania també va fer arribar 185
desitjos de futur o propostes de millora en un espai reservat al final de
cada butlleta.
En paper i online
En aquest procés participatiu es
van instal·lar butlletes als punts de
recollida ubicats a l’Ajuntament, a
la Biblioteca, a l’Escola d’Adults, a
l’Institut, a les escoles de Primària, al

Pavelló, al CAP, al Casal de la Gent
Gran, a l’Espai Jove i al supermercat
Llobet. En paral·lel, es va poder votar
a través de la pàgina web municipal.
Impuls per fomentar el debat
Amb els resultats obtinguts es pretén ajudar a dibuixar el futur de Sant
Joan de Vilatorrada a mitjà i llarg termini. Actualment es redacta el document SJV-2025 Pla Estratègic en què
es tindran en compte les aportacions
de la ciutadania. El Consell de la Vila
treballa en aquest document que té
com a objectiu definir les estratègies
i les principals línies d’actuació per
obtenir un millor desenvolupament
social, cultural i econòmic. Aquest és
un dels objectius que es va proposar
l’Ajuntament per aquesta legislatura.

Imatge d’un jove votant a l’Ajuntament

Esports
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Poliesportiu

Noves accions al camp de futbol
L’Ajuntament continua les millores
al camp de futbol i aviat substituirà
la tanca que limita entre el camp de
futbol i el pàrquing de la piscina que
contraresta amb la façana frontal.
Graderia més còmode
El proper pas serà la col·locació de
seients de plàstic a la graderia. La barana de la graderia, les canonades
d’aigua i les vàlvules reguladores
dels vestidors també se substituiran.
Aquesta serà l’última fase de rehabilitació. Fins ara s’han pintat i arranjat els vestidors, s’han posat baranes
i protectors de seguretat i s’han mi-

20a caminada
de primavera
La 20a edició de la caminada de primavera va ser tot un èxit el passat
abril. Unes 400 persones van seguir
el recorregut que va proposar dos
itineraris. Tots els participants van rebre una samarreta de record.

Festa de l’Esport
Imatge del camp de futbol que continuarà tenint millores

llorat aspectes com la il·luminació,
els panells de control elèctrics, s’ha
extret aigua del túnel de vestidors i

es va pintar tota la superfície, incloses les bigues metà·liques dels sostres de la graderia.

Tornejos d’escacs i petanca Més activitats a la piscina

La Festa de l’Esport se celebrarà el
dia 17 d’octubre a Cal Gallifa. Aviat
s’obrirà el termini per presentar les
candidatures per optar als premis.
Estigueu atents al web municipal.

Nous convenis
amb entitats
L’Ajuntament ha signat nous convenis de col·laboració amb les entitats
amb més representació al nostre
municipi com són el FC Joanenc, el
CB Vilatorrada, el Club Tennis Vilatorrada, el FC Palillo i el Futsal Vilatorrada.

Equip de Veterans
En el marc dels actes de Festa Major es van celebrar els tornejos d’escacs i petanca respectivament. Les dues competicions van ser tot un èxit.
Qui vulgui jugar a escacs té la seva oportunitat.

Èxit de l’Escola de tennis

La piscina ha incorporat una gran oferta amb activitats noves aquest estiu. Zumba, nit a l’aigua, pinta
cares, recollida d’aliments, jocs de cucanya han
tingut una gran acceptació entre el públic.

L’equip de veterans de futbol competeix amb èxit a la Lliga Comarcal. Si
teniu ganes de passar-ho bé us podeu apuntar a l’equip!

Nova taula de futtoc

Accés a la piscina
Aquest estiu els usuaris de la piscina
han pogut gaudir de la nova vorera
d’accés a les instal·lacions de la piscina municipal. La vorera permet
l’accés sense dificultats a les persones amb mobilitat reduïda. L’any
vinent s’adequaran els lavabos del
Pavelló Municipal.
En l’actualitat Sant Joan de Vilatorrada compta amb
una Escola de Tennis que s’adreça als nens i nenes
del municipi. El centre té prop de 40 alumnes i és
obert a tothom.

El municipi ha estrenat aquest estiu una nova taula
de futtoc. Es tracta d’una nova modalitat que podeu
practicar al Parc de la Plaça Catalunya. També s’ha
instal·lat una taula de tennis taula al carrer Cadí.

Opinió
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Gent seriosa. Hi som per tu
Convindrem plegats que vivim uns moments històrics i
apassionants, no exempts de dificultats i obstacles, que
ens han plantejat i ens proposen reptes i objectius importants. És el moment doncs de la gent decidida i compromesa de gent seriosa i responsable amb el territori i amb
els municipis del nostre País i que faci una gestió eficient
dels recursos que disposem. Avui CiU es garantia de generositat i lideratge, de gent seriosa i responsable a més

Un nou país
Va morir al llit. Deien que ho havia deixat tot lligat i ben
lligat.
Els hereus del dictador i els novells partits legalitzats,
supervisats per l’exèrcit, van preparar una transició cap
a la democràcia que ha acabat sent una TRANSACCIÓ:
Voteu però no fiqueu el nas en els nostres assumptes.
I així 40 anys més!
Avui els ciutadans ja tenim certeses: tots els que s’han
arramblat al Gran Poder han acabat sucant i ens han
empobrit.
A més, a Catalunya: l’espoli fiscal, la pobresa creixent,
les retallades en sanitat i educació, els atacs a la llengua i la cultura, un govern ofegat i lligat de mans i peus
per Madrid…, tot o les parts, ha consolidat una opinió
majoritària: Marxem i fem neteja o ens enfonsem en la
foscor d’un Estat gens respectuós amb el principi de la
democràcia.
Tot dependrà de nosaltres, doncs no hi ha res més
poderós que la voluntat dels pobles, i mai ningú ha
pogut sotmetre indefinidament un país per immens
que fos el seu poder.
Volem un NOU PAÍS i ens hem alçat tossudament i decidits a construir-lo, participem-hi!

Treballant per Sant Joan
Estem en uns moments, econòmica i políticament parlant delicats, i els ciutadans, homes i dones de Sant
Joan de Vilatorrada no som una excepció.
Des del PP estem treballant per Sant Joan de Vilatorrada, per reactivar l’economia i mantenir els serveis
socials bàsics, a fi d’assolir una millor cohesió social.
El mercat de treball s’ha estabilitzat i s’ha posat fi a
l’increment de l’atur. La reactivació del treball és una
realitat, gràcies a l’esforç de tots els ciutadans i a les
mesures del govern del PP. Per tant, sabem el que
de veritat és important: La teva família, la teva llar, el
teu treball. És per això que estem fent propostes per
millorar la teva qualitat de vida: “Creació carril bici”,
“Augment de l’aportació al menjador social”, “Estudiprojecte d’una rotonda a la zona esportiva”, etc. Els
somnis els deixem pels altres. Nosaltres no lluitem per
la independència, sinó per les persones. Deixem-nos
de victimisme i de què Espanya ens roba... Ja sabem
qui ens ha estat robant durant 30 anys. Sens dubte hi
ha molt a fer, però tenim el compromís de seguir treballant pel benestar i el futur de tots els santjoanencs.
ppcsantjoan@hotmail.com
ppsantjoanvilatorrada.blogspot.com

de 500 municipis de Catalunya. A Sant Joan després de 3
anys de legislatura podem afirmar que la gestió dels recursos públics és la millor de l’historia de Sant Joan. S’ha
reduït el dèficit de l’Ajuntament 3 anys seguits, tornant-lo a
nivells pre-crisi, no s’ha prescindit de cap servei municipal,
mantenint els llocs de treball i es paga els proveïdors a 30
dies, ajudant i col·laborant, que comerços i empreses puguin desenvolupar la seva activitat de forma òptima. Sant

El PSC, un partit obert
i transparent
Comencem un nou curs amb moltes ganes i demostrant al poble que som un partit obert i totalment
democràtic. Ho vam demostrar el passat dia 13 de juliol
quan vam poder escollir al nostre 1r secretari del PSC,
Miquel Iceta, llàstima que només vam tenir un candidat
i estrany a l’hora que els més critiquen no es van presentar a aquest brillant repte. El mateix dia també vam
triar el 1r secretari del PSOE en aquest cas tres candidats i un guanyador, Pedro Sánchez.
Alguns creuen que els vells partits han de passar a la
història, i de fet alguns hi passaran sinó s’adapten al
present i sobretot sinó tenen projectes de futur. Però els
que em superat cent trenta-cinc anys de vida, hem ja
demostrat la capacitat de superar dificultats i desencontres. S’obre una nova etapa, francament apassionant i il·lusionada com s’ha pogut constatar en els
últims mesos.
A Sant Joan el nostre repte és el mateix, la transparència, el fer les coses ben fetes, i per això seguim treballant com ho hem fet sempre i renovar el partit amb
noves idees i noves persones.

Compromís amb
Sant Joan
El passat mes de gener vaig entrar a formar part
d’aquest consistori com a regidor no adscrit. Havia format part de les llistes del PSC com a independent a les
eleccions municipals del 2011, tenia il·lusió per treballar,
millorar i fer prosperar aquest poble, i érem un grup
de gent amb aquesta idea. Malauradament, quan vaig
haver d’escollir entre acceptar o no la regidoria, hi va
haver una cosa que jo ja no compartia del PSC: jo sí
que estic a favor a de poder decidir el futur del meu
poble tant en l’àmbit nacional com social, raó per la
qual vaig optar per treballar independentment per la
ciutadania i intentar que tots hi tinguem un present i
un futur millor.
Estem en una situació difícil, atur elevat, famílies amb
greus problemes econòmics i dificultats en els comerços i algunes empreses, és per això que mentre estigui
en aquest consistori, el meu compromís és treballar,
escoltar, defensar i intentar millorar els interessos de
tots els ciutadans de Sant Joan.
Jordi Pujol Serra, regidor no adscrit Ajuntament Sant
Joan de Vilatorrada

Joan de Vilatorrada pot presumir de tenir carrers, places i
parcs endreçats i nets, igual que les seves finances, perquè
els nostres regidors i el nostre alcalde són garantia de honestedat i seriositat, davant dels discursos de la por, dels
missatges de fum enginyosos però enganyosos, i de les
onades buides allunyades de la centralitat i del compliment de pactes.
NOSALTRES SOM GENT SERIOSA. I HI SOM PER TU!

No ens resignem,
construïm l’alternativa
3 anys de legislatura amb unes prioritats de CiU i ERC
allunyades de les necessitats reals. L’any 2013 es denegaven 19 beques menjador, segons deien, per
manca de pressupost. Al mateix temps es vantaven de
tenir superàvit, llogaven un nou local per a la brigada
tenint-ne un de propi que es podia rehabilitar i ara enderrocaran. Ha estat enguany que a proposta d’ICV
s’ha incrementat el pressupost de beques i s’ha garantit satisfer tota la necessitat.
Un govern que actua amb deixadesa i desídia. Des
del 2011 ICV proposa aplicar tarifació social als serveis
públics municipals perquè es garanteixi l’accés a tothom. L’any 2013 l’alcalde es va comprometre a aplicarla. En un any ni una reunió per posar fil a l’agulla. El
maig de 2013 el Ple aprovava a proposta del nostre
grup tot un seguit de mesures per ser més transparent.
Un any després pràcticament cap avenç.
Però no ens resignem, volem construir un projecte de
poble que tingui la cohesió social com a prioritat. Una
alternativa que no volem ni podem construir-la sols.

El principi del final
I com diríem a les nostres contrades “fins aquí hem arribat”, voldria utilitzar aquest espai per expressar el que
ha estat per a mi, el fet de poder representar la consciència d’una part important dels Santjoanencs/es, no
utilitzaré aquest espai per escriure sobre les polítiques
insuficients de l’equip de govern, o la incompetència
d’una oposició més interessada en rèdits polítics que
en el benestar i el futur de les vostres famílies.
En els pròxims mesos esgotarem la present legislatura,
finalitzant així un període que en el pla personal m’ha
permès evolucionar i madurar en aquest camí que és
la vida, adquirint una experiència viscuda el dia a dia
en aquests últims quatre anys, afrontant amb respecte,
responsabilitat i consideració cada un dels punts tractats, aplicant un valor primordial com és el respecte i la
coherència pel present i futur del nostre poble.
Aquesta responsabilitat obtinguda a través de la vostra
confiança no l’oblidaré mai, tot i el meu orgull de Manresà sempre em sentiré part d’aquesta vil·la.
Per un servidor ha estat un immens honor, i encomano
des de la meva humil posició que feu el pas endavant,
que adquiriu aquesta responsabilitat, defenseu vosaltres mateixos els interessos de Sant Joan al ser possible lluny de les grans “corporacions”polítiques al servei
de pocs i apoltronades sobre la desesperació de molts.
Sens dubte amb aquestes opcions polítiques no aconseguirem re nou, el mateix resultat de sempre i els mateixos cornuts de sempre...
Josep M. Palau i Grau, regidor no adscrit Ajuntament Sant Joan
de Vilatorrada

Actes per
celebrar la
Diada de l’11
de Setembre
a Sant Joan
de Vilatorrada
Dimecres 10 de setembre

5a Marxa de torxes per la Independència
A partir de dos quarts de 8 al Mas Llobet concentració
i berenar popular. A dos quarts de 9 del vespre inici de
la Marxa de Torxes amb la col·laboració de Reis del So,
Vilatukades i SCCR La Verbena.
Organitza ANC Sant Joan de Vilatorrada amb el suport
de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Acte institucional Diada Nacional
A dos quarts de 10 de la nit al Parc Catalunya parlaments i lectura del manifest a càrrec de Manel López i
membres de Súmate Bages. A les 10 de la nit hissada
de la senyera i Cant dels Segadors, amb la participació
de la Coral de la SCCR La Verbena. Hi haurà rom cre-

mat per a tothom.
Organitza Comissió Onze de Setembre i Ajuntament de
Sant Joan de Vilatorrada.

Dijous 11 de setembre
Concentració de les persones inscrites a la manifestació a Barcelona
A dos quarts d’11 del matí davant de l’Ajuntament de
Sant Joan de Vilatorrada. Lliurament de totes les adhesions al compromís ciutadà pel dret a decidir i poder
votar el 9 de novembre. Arrossada popular.

Et vols caracteritzar i participar a Embarrats 2014? Aquesta és la teva oportunitat!
La 2a edició de la festa se celebrarà els dies 25 i 26 d’octubre. Ens podeu trucar al telèfon 93 876 40 40 o
bé escriure’ns al correu santjoanvilatorrada@santjoanvilatorrada.cat

