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Editorial

Amb més força que mai!
El Pregoner que teniu entre mans fa balanç del mandat actual. He tingut
l’honor de ser al capdavant de l’Ajuntament en aquests quatre anys en
què he pogut constatar que malgrat totes les dificultats la gent té ganes
de continuar endavant. Des de l’equip de Govern estem satisfets de la
feina feta i som conscients que en queda de pendent. Per això ens presentarem el proper mes de maig, per donar continuïtat a un projecte que
pensem que ha ajudat a capgirar el municipi. En aquests quatre anys hem
donat un gir a les finances municipals, paguem els proveïdors a 30 dies,
hem reduït el deute per habitant més d’un 30% i hem fet una aposta clara
per potenciar els Serveis Socials. Des de l’Ajuntament som sensibles a les
dificultats que travessem tots plegats i per això hem destinat nous recursos als qui més ho necessiten, hem doblat les partides per a beques de
menjador i material escolar i hem introduït subvencions inèdites com són
les ajudes per al pagament de les quotes per a l’Escola Bressol Municipal.
El municipi ha reivindicat la seva capacitat de fer coses noves i atreure
nous públics. Embarrats i Discat ens han situat al mapa i ens han demostrat que amb la col·laboració de tots i totes podem anar més lluny. Des
de l’Ajuntament també hem treballat per tenir un poble en què moure’ns
sigui més fàcil. La rotonda a l’Avinguda Montserrat ha fet el trànsit molt
més fluid i ara és a punt de començar la remodelació de la rotonda de la
zona esportiva per millorar la seguretat en tot aquest sector. En matèria
econòmica, hem establert una relació directa amb els botiguers, els establiments de restauració i les empreses industrials perquè volem fer costat a tots els agents que puguin ajudar a generar ocupació.
Us convido a llegir el Pregoner i a repassar tota la feina feta. Pensem que
l’esforç ha valgut la pena i ens sentim amb més força que mai per continuar al vostre costat en un moment significatiu també per a la història del
nostre país.
. 		
Gil Ariso Planas
								 Alcalde

Telèfons d’interès

Ens podeu seguir a Facebook
Facebook.com/AjuntamentSantJoanVilatorrada

Ens podeu seguir a Twitter
Twitter.com/SantJoanV
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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

Administrem els recursos públics
de manera responsable i honesta
L’equip de Govern de l’Ajuntament
de Sant Joan de Vilatorrada ha aconseguit capgirar la situació financera
heretada i equilibrar els números del
consistori mantenint els serveis a la
ciutadania. En aquest mandat, s’ha
fet una gestió acurada, responsable
i honesta dels recursos públics, un fet
que he permès millorar el balanç de
resultats, tot i mantenir una política
activa en matèria de Serveis Socials
tal i com podreu llegir més endavant
en aquest número del Pregoner.

Imports pendents de cobrament i pendents de
pagament (evolució juny 2011-desembre2014)
11-6-2011

31-12-2014

0,00

0,00

1.056.546,18

1.524.542,20

714.094,77

298.325,67

1.896.810,36

1.530.362,82

3.667.451,31€

3.353.194,69€

2.065.661,25

738.626,66

Seguretat Social i Hisenda

138.475,18

202.731,75

Pòlisses de crèdit disposades

492.787,07

265.423,03

3.992.160,43

3.359.239,53

6.619.083,93€

4.566.020,97€

10.767

10.733

614,76€

425,42€

Tresoreria
Subvencions pendents de cobrament
Contribucions especials i quotes urbanístiques
Impostos pendents de cobrament

Afavorir l’economia local
L’Ajuntament ha aconseguit reduir el
pagament als proveïdors a 30 dies i
afavorir d’aquesta manera el desenvolupament de les empreses i professionals del municipi. En el mandat
anterior els pagaments es feien al
cap de deu mesos i la rebaixa aconseguida ha estat notable.

TOTAL A COBRAR I TRESORERIA

Reducció del deute
El deute per habitant se situava fa
quatre anys en 614 euros per habitant i a data de 31 de desembre
s’ha reduït un 31% fins als 425 euros. L’Ajuntament ha fet un esforç
important per aconseguir reduir les
contribucions especials i les quotes

Deute per habitant

El deute per habitant ha passat de
614 a 425 euros
urbanístiques pendents de cobrar.
Des de la regidoria d’Hisenda s’ha
fet un treball exhaustiu d’endreça
per arribar a acords amb els veïns i
aconseguir reduir aquesta xifra que
passa dels 714.000 euros a juny de
2011 als 298.000 el passat mes de
desembre.
Una gestió realista
La gestió que s’ha dut a terme ha
prioritzat endreçar els números del
consistori. Els crèdits signats per
l’Ajuntament han correspost a crèdits
contrets per pagar les factures pendents que hi havia de l’anterior equip
de Govern.

Proveïdors a pagar

Deute llarg termini
TOTAL A PAGAR
Habitants

L’Ajuntament passa a
pagar els proveïdors
de 10 mesos a 30 dies

1
2

El deute es redueix de
6,6 milions d’euros a 4,5
milions d’euros en 4 anys

3

La bona gestió permet
fer caure el deute per
habitant un 30%
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Finances municipals

L’Ajuntament aprova un pressupost de
9,1 milions d’euros per a aquest 2015
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada va aprovar el passat mes de
desembre el pressupost per a aquest
any 2015 que arriba als 9.150.000
euros, una xifra de continuïtat ja que
no es vol condicionar el futur nou
Ajuntament. La xifra d’aquest 2015
és un 0,4% superior al pressupost
de 2014 i no s’ha considerat cap
operació de crèdit tenint en compte
que és un any electoral. Es vol que
el proper Govern municipal pugui
actuar sense condicionants. Malgrat
tot es potencia la inversió en Serveis
Socials que creix un 20%.
Capítol d’inversió contingut
El pressupost preveu un augment
de només 32.000 euros i un capítol
d’inversió contingut. La inversió més
important fa referència a la implantació de prop de 300 punts LED al
municipi. Inicialment la principal
inversió feia referència a la nova
rotonda de la zona esportiva, però
finalment el preu d’execució de les
obres ha estat més baix i serà as-

Actuacions fianlitzades
en el PUOSC
Sant Joan de Vilatorrada s’ha
beneficiat els darrers anys del
PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis
de la Generalitat de Catalunya)
que ha permès completar les
següents actuacions:

·

Adquisició del local de la
Policia Local que estava en
règim de lloguer i finalment
ha estat comprat.

·

Adquisició local del carrer
Sant Mateu (mesura compromesa per l’anterior equip de
Govern).

·

Urbanització del carrer Torras i Bages.

·

Actuació al cementiri i al seu
entorn.

El PUOSC ha permès finalitzar l’accés al Mas Sant Joan i el cementiri municipal

sumida íntegrament per la Diputació
de Barcelona. La instal·lació dels
nous punts de llum amb tecnologia
LED permetrà una il·luminació més
eficient i un estalvi econòmic d’uns
18.000 euros anuals.
Reforç als equipaments
El pressupost preveu millores en
els equipaments públics: bibliote-

ca, eficiència energètica a l’escola
Ametllers, les millores contínues a
l’escola Collbaix, les actuacions a la
zona esportiva, la il·luminació a Sant
Martí i millores informàtiques. A més,
es preveu el reforç de l’estructura de
la xemeneia de Cal Gallifa. Amb el
pas dels anys havia quedat feta malbé i la seva restauració permetrà posar en valor el patrimoni local.

Actuacions executades
en el Pla Xarxa

Apliquem una política d’impostos el màxim d’ajustada possible

1

L’impost de vehicles ha quedat congelat durant els quatre
anys de mandat.

2

La taxa per la recollida d’escombraries augmenta un 3,5%
durant quatre anys, una xifra inferior a l’1% anual.

3

L’Impost de Béns Immobles (IBI) quedarà congelat aquest
any respecte del 2014, un cop finalitzada la revisió cadastral.

4

La taxa corresponent a les terrasses per a bars i restaurants ha estat reduït al voltant del 50% per afavorir l’activitat
econòmica d’un dels sectors que genera més moviment al
municipi.

El municipi ha executat en el
període 2012-2015 tot un seguit
d’actuacions que han comptat
amb el suport del Pla Xarxa de
la Diputació i que han estat les
següents:

·

Sanejament econòmic de
l’Ajuntament (240.000 euros).

·

Plans d’ocupació (240.000
euros).

·

Eficiència energètica (170.000
euros).

·

Millores a la via pública
(100.000 euros).

Societat
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Urbanisme

Les obres de la rotonda de la zona
esportiva són a punt de començar
Durant les properes setmanes començaran les obres per consolidar
la rotonda a la zona esportiva a
la cruïlla entre l’antiga carretera
de Calaf (BV-3008) i els carrers
Montcunill i Montserrat Roig. L’obra
ha estat reivindicada i permetrà
endreçar el trànsit, reforçar la seguretat i millorar la mobilitat.
Evitar els creuaments
La nova rotonda evitarà haver de
travessar els carrils tal i com passava fins ara en un dels extrems
del municipi que funciona com a
punt d’entrada a Sant Joan i genera moviment amb els usuaris
de les instal·lacions esportives i els
veïns i veïnes dels nuclis de Fonollosa o Fals.

Imatge actual de l’entorn que és a punt de ser transformat en una rotonda

quatre mesos i per tant demanem
paciència als usuaris de la zona
esportiva. El cost de l’obra serà
d’uns 235.000 euros aportats per
la Diputació de Barcelona. El projecte s’ha licitat per un preu inferior a l’inicialment previst. L’equip
de Govern reforça la seva aposta
Quatre mesos d’obres
per tenir un municipi més segur
Una vegada iniciats els treballs es en què el trànsit de vehicles sigui
preveu que tinguin una durada de més àgil.

Plànol del projecte que permetrà endreçar l’espai i fer-lo més segur

Aprovada la modificació del Pla General per facilitar la
captació d’empreses a la zona del Mas Mollet i Lledoners
L’Ajuntament ha aprovat durant
aquest mandat per una àmplia majoria la modificació del Pla General
que facilita els tràmits perquè noves
empreses industrials puguin establir
la seva activitat a la zona del Mas
Mollet i Lledoners.
Captar més activitat
L’Ajuntament ha donat llum verd a
l’aprovació inicial per qualificar com
a industrials aquests terrenys amb
una extensió de més de 230.000
m2. Un cop feta aquesta aprovació
provisional queda pendent que la
Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central aprovi de manera definitiva aquest canvi d’usos que facilitarà els tràmits a les empreses que
decideixen establir la seva activitat al

municipi. Tots els grups polítics han
acordat establir el perfil d’indústries
que es podrien instal·lar al municipi
amb l’objectiu de generar nous llocs
de treball.
Nova pàgina web de polígons
Posar tota la informació a l’abast
de qualsevol empresa que vulgui
instal·lar-se en algun polígon industrial del Bages. Aquest és l’objectiu
del web de polígons del Consell Comarcal
(www.poligonsiempreses.
ccbages.cat), que recull informació
detallada i actualitzada de totes
les àrees industrials i de les naus i
parcel·les que hi ha disponibles, que
en aquests moments són gairebé
500. El web va rebre més de 52.000
visites l’any passat. Per això, per

La nova pàgina web permet la cerca dels espais disponibles al municipoi

fer-lo encara més útil, el portal s’ha
renovat, amb el suport econòmic de
la Diputació de Barcelona, per fer-lo
més atractiu visualment, més fàcil de

consultar i per crear-ne la versió que
es pugui veure de manera òptima a
través de tauletes o telèfons mòbils
que generen noves visites.
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Urbanisme

Es completa l’actuació als entorns del Mas Sant
Joan amb una nova rampa a diferents nivells

L’actuació al Mas Sant Joan ha millorat els accessos a l’Escola de Música, la llar d’infants municipal i l’Espai Jove i ha permès ampliar el nombre de nínxols

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha completat les obres de
millora de l’entorn del Mas Sant
Joan en una de les accions més
rellevants de l’actual mandat. El
consistori ha arranjat els accessos
amb una nova rampa a diferents
nivells que permet una accessibilitat més còmoda a l’Escola de
Música, la llar d’infants municipal El Xiulet i l’Espai Jove. L’accés
al Mas Sant Joan des del carrer

Migdia ha ajudat a endreçar tot
l’entorn, que ha finalitzat amb la
pavimentació d’un tram del carrer Migdia.
Actuació global
L’actuació en tot aquest entorn
ha estat global i ha tingut un cost
de 242.000 euros. Abans de la
construcció de la rampa, durant
els darrers mesos l’Ajuntament
també ha completat altres ac-

tuacions. En concret, s’ha ampliat
la capacitat del cementiri amb 55
nínxols nous. El talús de l’exterior
del cementiri municipal ha estat
enjardinat i s’ha endreçat l’exterior
d’aquest equipament. En paral·lel,
s’ha arranjat el pati de la llar
d’infants El Xiulet amb la col·locació
d’una nova pèrgola, que també ha
millorat l’entrada a l’Espai Jove.
Els operaris han soterrat les línies
elèctriques aèries des de l’Espai

Jove a la central transformadora
del carrer Migdia en una actuació
que també ha ajudat a arranjar
tot aquest entorn.
Clavegueram reparat
Les obres han solucionat els
desperfectes en el sistema de
clavegueram de l’Escola de Música que en els darrers anys patia
pèrdues d’aigua cada vegada
que plovia.

Llum verda al canvi d’usos per als terrenys de l’antiga
Tèxtil Riba que passen a ser residencials i comercials
L’Ajuntament ha aprovat en aquest
mandat 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 deixa de
ser industrial per convertir-se en una
àrea residencial, d’equipaments, comercial i espais públics. L’aprovació
és fruit d’un treball de consens iniciat el mandat anterior pels diferents
grups polítics. Darrerament han començat les obres per a la construcció
d’un nou supermercat que pertany a
un grup valencià d’alimentació i que
entrarà en funcionament aquest estiu.
Els terrenys se situen a prop de l’IES Quercus i a l’estiu està prevista l’obertura d’un nou supermercat

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 preveu 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 es reserva per a
futures necessitats. L’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.
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Mobilitat i seguretat ciutadana

Múltiples accions per facilitar
la mobilitat a peu i en vehicle
S’han impulsat accions per facilitar
la mobilitat amb nova senyalització i
pintura al carrer Collbaix i a la zona
de l’escola Ametllers. Als carrers
Muntanya i Montcunill es va aplicar
la instal·lació d’un reductor de velocitat i el canvi del sentit de circulació.
S’ha actuat per millorar el trànsit senyalitzant el Passeig del riu, remodelant la rotonda d’Antonio Machado i pintant els passos de vianants

en color vermell i blanc a l’entorn
dels centres educatius. A més, s’ha
urbanitzat el carrer Torres i Bages,
s’ha obert el Passatge Sant Isidre i
pel que fa a l’aparcament s’han creat noves places lliures i s’ha endreçat
l’aparcament amb límit horari per afavorir la rotació i l’activitat comercial.
També s’ha actuat al carrer Balmes i
s’ha reparat el clavegueram del final
del Torrent del Canigó.

Accions de pintura i senyalització

La rotonda de l’Avinguda Montserrat
ajuda a una major fluïdesa del trànsit
Aquest proper estiu es complirà un
any de l’entrada en funcionament
de la nova rotonda a la cruïlla dels
carrers Torrent del Canigó, Manresa i Avinguda Montserrat. La millora del trànsit ha estat més que notable en un dels punts que suporta
més trànsit de vehicles al municipi.
Millores en la il·luminació
Un cop estrenada la nova rotonda s’hi van fer ajustos en la
il·luminació amb el canvi de llums
LED que finalment es van col·locar
de color blanc per donar una major visibilitat. La construcció de la

Millores en el
bus urbà
La línia de bus entre Sant Joan i Manresa permet als usuaris la connexió
amb la zona universitària i l’estació
d’autobusos de manera directa amb
tres trajectes diaris. La resta de trajectes mantenen el recorregut habitual entre les dues poblacions. Els tres
trajectes que faran aquest nou recorregut seran els busos que sortiran de
l’IES Quercus de Sant Joan a les 7.30,
14.35 i 19.40. D’aquesta manera els
usuaris poden desplaçar-se directament a la zona universitària, el Centre Hospitalari i l’estació d’autobusos
amb parades a l’Avinguda Universitària, les Bases de Manresa i
l’Estació d’Autobusos on el trajecte
continua fins a la plaça Infants, on
recupera el seu recorregut habitual.

Evitar accidents

Imatge de la rotonda en un dels espais més transitats del municipi

nova rotonda va permetre posar
al descobert desperfectes greus
al subsòl que van ser solucionats
de manera satisfactòria. El balanç de l’actuació és molt positiu
ja que també ha permès acabar

El nou desfibirl·lador per a la
Policia Local salva una vida

amb les nombroses avaries originades pels antics semàfors que
regulaven el trànsit. La rotonda
també ajuda a regular la velocitat
dels vehicles per al nucli urbà a
les velocitats establertes.

L’Ajuntament ha instal·lat coixins
berlinesos que alerten els conductors que han de reduir la velocitat i
són menys agressius. L’Ajuntament
recorda l’obligatorietat d’anar a 30
km/h a l’interior del municipi. Una
velocitat que molts conductors no
respecten. El radar instal·lat en tres
punts del municipi va detectar fins a
740 vehicles a una velocitat superior,
tot i que només es van multar 14 vehicles. Malgrat el que es pugui pensar, la Policia Local posa una mitjana
de dues multes al dia.

Adquisició de dues motocicletes
per a la Policia Local
La Policia Local ha incorporat dues
noves motocicletes a la seva flota de
vehicles. Les dues motocicletes són
tipus scooter, tenen 300 centímetres
cúbics, permeten renovar els vehicles del cos de la Policia Local i facilitaran el serveis diaris dels agents.

El vehicle de la Policia Local ha estat equipat amb un desfibril·lador durant
aquest mandat. Tots els agents han fet formació per aprendre a utilitzar el
dispositiu de suport vital en casos de parades cardíaques. En situacions
d’emergència, la Policia Local sol ser el primer cos a arribar i el passat mes
de maig l’ús del desfibril·lador va permetre salvar la primera vida a un veí de
76 anys del carrer Ample després de patir una aturada cardiorespiratòria.

Inversions per a la Brigada
La Brigada també ha estrenat un
nou camió i espai de treball en una
nau al carrer Montseny. Les antigues
Fotografia de les dues motocicletes
instal·lacions de Can Bargay han
estat enderrocades ja que estaven dable i sense les condicions mínimes
situades en una zona verda inun- per als treballadors.
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Benestar social i salut, diversitat i solidaritat

A Serveis Socials es dóna suport
a les persones més vulnerables
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada accentua la seva atenció
a les persones que travessen més
dificultats. El pressupost d’aquest
2015 augmenta un 20% la partida
per a Serveis Socials que incrementa la seva activitat.
Augment de recursos humans
Per fer front a les noves demandes,
l’Ajuntament ha incorporat una
treballadora social i potencia una

atenció personalitzada que se
centra en les necessitats de cada
ciutadà. L’Ajuntament dóna resposta a demandes relacionades amb
l’alimentació, la salut, l’habitatge
i l’educació. Serveis Socials ha incorporat nous serveis com el servei de menjador social o el servei
d’atenció psicològica i fomenta
la cooperació amb els diferents
agents que atenen les persones
amb dificultats. És el cas de la co-

ordinació entre l’Ajuntament i el
CAP per atendre les peticions que
es gestionen. Serveis Socials també
ofereix assessorament jurídic i es
vehiculen les demandes de totes
les persones que tenen dificultats
per mantenir el seu habitatge a
través del servei de mediació hipotecària del Consell Comarcal del
Bages. En paral·lel, es potencien
les activitats lúdiques i educatives
per als infants i joves.

Diversitat i convivència, eixos bàsics
Amb la voluntat de fomentar la diversitat, la convivència i l’intercanvi
d’experiències entre la ciutadania,
l’Ajuntament treballa en el marc
del Pla de diversitat i convivència
amb el suport de la Diputació de
Barcelona. Aquest document pretén ajudar a posar al dia els perfils
migratoris i les noves necessitats
de la població.
Treball en xarxa
El Pla proposa analitzar els recurEl document treballa per fomentar la diversitat i la convivència al municioi
sos municipals i la xarxa ciutadana
activa en relació a la gestió de la consensua amb tots els agents im- convivència. En l’actualitat la taxa
diversitat, elabora una diagnosi plicats uns eixos d’intervenció per d’immigració se situa en el 7,68%
de la realitat social del municipi i treballar la diversitat cultural i la al municipi.

Avaluació del Pla d’Igualtat
La regidoria d’Acció Social i Salut ha
posat fil a l’agulla per avaluar el Pla
d’Igualtat de Sant Joan de Vilatorrada 2010-13 i que s’ha prorrogat
fins a aquest 2015. Durant aquests
primers mesos de l’any s’han iniciat
els treballs per valorar en quin grau
s’han dut a terme les accions que
preveia el full de ruta aprovat a finals
de la legislatura passada per fer de
Sant Joan un municipi on la igualtat
entre homes i dones sigui un principi
bàsic i una realitat palpable i fins a
quin punt s’han assolit els objectius

previstos. Fins a mitjan 2015 es comptarà amb el suport de la Diputació
de Barcelona per enllestir aquest
procés d’avaluació engegat i poder,
així, començar a elaborar el nou Pla
d’Igualtat, que serà el tercer del qual
disposarà el nostre municipi.
Pioner al Bages
Sant Joan de Vilatorrada és el primer
municipi del Bages que compta amb
un pla intern d’igualtat que entre altres aspectes posa èmfasi en el llenguatge no sexista.

A Serveis
Socials us
escoltem!
En casos de vulnerabilitat,
dificultat econòmica o risc
social no dubteu a contactar amb Serveis Socials. Us
atendrem i us informarem
dels recursos disponibles.
Horaris i contacte
Us atendrem cada matí
de 9 a 14 hores i les tardes
dels dijous de 16 a 19 hores.
També ens podeu trucar al
93 876 40 40 o escriure’ns a
serveissocials@santjoanvilatorrada.cat

Servei d’Atenció
Domiciliària
El Servei d’Atenció Domiciliària facilita
que les persones o famílies millorin la
seva autonomia, donant suport a les
persones cuidadores, desenvolupant
tasques assistencials, preventives i
educatives habilitadores per a la vida
autònoma, mantenint la persona en
el seu domicili i millorant-ne la qualitat de vida. Durant el 2014 es van atendre 51 persones i/o famílies apostant pel creixement d’aquest servei.
En l’actualitat s’ha constituït una borsa
de treball de professionals d’atenció a
domicili per poder cobrir suplències i
noves demandes. La persona que ho
necessiti s’ha d’adreçar a Serveis Socials i sol·licitar visita concertada amb
el treballador/a social perquè valori la
idoneïtat i gestioni el copagament.

Assumim el projecte de
cooperació de Nicaragua
La regidoria d’Acció Social i Salut
s’ha fet càrrec del projecte Sant
Joan Solidari que ajuda els infants a escolaritzar-se i a tenir
una alimentació bàsica a Nicaragua. Mesos enrere, l’entitat
Sant Joan Solidari va comunicar
la seva dissolució i des de l’equip
de Govern s’ha decidit continuar
amb el compromís de finançament del projecte del preescolar

comunitari. La iniciativa de cooperació permet garantir escolarització i una alimentació bàsica
a infants de 3 a 5 anys a Masaya, situada al sud de Managua.
Creu Roja
El municipi disposa d’un punt de
proximitat pioner amb voluntaris
de Creu Roja que donen suport a
Serveis Socials.
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Benestar social i salut, diversitat i solidaritat

Nou circuit inclusiu per fer el municipi més accessible
Aquest maig s’estrenarà un nou circuit inclusiu per a tots els públics a
Sant Joan de Vilatorrada. El projecte
s’emmarca en les accions per millorar l’accessibilitat i l’organització
de la Fira Discat. El circuit serà pioner al territori, estarà senyalitzat i
està pensat perquè persones cegues, sordes, amb dificultats de mobilitat, amb dificultats intel·lectuals o
bé amb dificultats mentals el puguin
completar. Els plafons informaran del
recorregut i el desnivell de l’itinerari
amb l’ús del llenguatge braille per a
les persones cegues. El recorregut

resseguirà l’entorn del municipi en
un camí planer i assequible.
Nou atractiu per a Sant Joan
Es comptarà amb elements paisatgístics i patrimonials d’interès i serà
un nou atractiu de lleure i turístic obert al públic familiar i a la gent gran.
L’itinerari formarà part de la xarxa de
circuits Sumant Capacitats de la Fundació Anna Vives.
Major accessibilitat
En paral·lel, des de l’àrea de Mobilitat s’han identificat les barreres

arquitectòniques habilitant passos
adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. En aquest sentit s’ha
fet accessible la plaça de la Pau
amb dues rampes i s’han adequat
voreres i corregit nombrosos obstacles que dificultaven la mobilitat. A
més, també s’ha actuat als lavabos
de l’edifici de l’Ajuntament que han
estat adaptats. El Pla d’Accessibilitat
de Sant Joan, que compta amb el
suport de la Diputació de Barcelona,
indica que cal actuar a la Plaça Major, als parcs Garcia Lorca i Llobet, al
Passeig del Riu i a la plaça Jaume I.

Imatge d’arxiu d’un circuit inclusiu

La Fira Discat situa Sant Joan de Vilatorrada
com a capital catalana de les altres capacitats
Durant el passat mes d’octubre
Sant Joan de Vilatorrada es va
convertir en la capital catalana
de les altres capacitats amb
l’organització de la Fira Discat. La
primera edició del certamen va
ser tot un èxit i va reunir desenes
d’institucions, empreses i professionals del sector de les discapacitats. La fira va funcionar com un
important punt de trobada per
a tots aquests professionals i en

paral·lel va dur a terme una tasca
de conscienciació social molt destacada entre els nens i nenes del
municipi. Es van programar amb
encert tallers i exhibicions que van
ajudar el públic infantil a prendre
consciència.
Pàgina web
La fira compta amb la pàgina web
www.firadiscat.cat en què es pot
seguir tota l’actualitat del certamen.

La web de la fira és www.firadiscat.cat

Es reforcen les accions per a un Sant Joan Saludable
La regidoria d’Acció Social i Salut ha
reforçat les actuacions en el marc
de la iniciativa per a un Sant Joan
Saludable. Destaca la col·locació de
cartells per senyalitzar els espais del
municipi on no es pot fumar segons
la normativa vigent en què s’inclouen
els parcs infantils o les àrees de joc
per a la infància, centres residencials i sanitaris, a l’entorn dels centres d’ensenyament, instal·lacions
esportives, centres culturals, etc. A
més, aquest proper abril es tornarà
a programa el taller per deixar de fumar que es va programar amb molt
èxit l’any passat al CAP. Les inscrip-

cions estan obertes i ja es poden
fer al Centre d’Atenció Primària. En
paral·lel es compta amb un espai
lúdic i de salut per a la gent gran,
ubicat davant de Cal Gallifa, que potencia el benestar i l’autonomia.
Educació per a la salut
Aquest curs 2014-2015 s’ofereixen als
centres d’ensenyament del municipi
un total de 46 tallers, xerrades i conferències al voltant de la salut entre el
públic infantil i jove. En paral·lel, cada
mes la pàgina web de l’Ajuntament
publica el consell de salut adreçat a
la ciutadania .

Seguretat alimentària
El Programa de Seguretat Alimentària
es porta a terme des de l’any 2012
a Sant Joan per tenir un control respecte els establiments que treballen
amb els aliments. Durant el 2014
i d’acord amb la programació de
visites de control i vigilància es van
portar a terme 72 inspeccions, de les
quals 19 van ser a establiments d’alt
risc i 53 a establiments de mitjà risc.
Enguany es faran una cinquantena
d’inspeccions més als establiments
minoristes i es programaran dues
sessions del curs bàsic de Seguretat
Alimentària.

Imatge d’un dels cartells instal·lats
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Ensenyament

L’Ajuntament potencia les inversions per
millorar els equipaments educatius
accessos a la llar d’infants El Xiulet i a
l’Escola de Música. A més, a l’escola
Joncadella s’ha habilitat el pati interior que estava malmès i ara ja
podrà ser utilitzat pels alumnes. Pel
que fa a la nova escola Ametllers,
l’Ajuntament treballa amb un estudi
tècnic que permeti reduir el consum
energètic de l’equipament.

L’educació és una de les prioritats de
l’actual Ajuntament que ha aplicat
millores notables als equipaments
educatius del municipi en els darrers quatre anys. Les novetats més
significatives han estat l’entrada en
funcionament de la nova escola Ametllers i de l’Institut SINS Cardener.
Tasques de manteniment
A l’escola Collbaix, que ha superat
els 25 anys de trajectòria, s’han fet
importants obres de manteniment
durant els darrers mesos. S’ha renovat la pintura i els lavabos i queda
pendent l’adequació del pati un cop
retirada la cargolera provisional. En
el marc dels jocs florals, els alumnes
ajudaran a projectar com queda el

Els alumnes de l’escola Collbaix decidiran com volen equipar el pati del centre

l’espai exterior i si s’hi col·loca algun
element de joc. En paral·lel, resta
pendent l’adequació de l’entrada
principal amb el desplaçament de la
porta d’entrada. L’Ajuntament pretén

fer la vorera més ampla i guanyar en
seguretat en un espai transitat.
Millora contínua
Els operaris també han millorat els

SINS Cardener
L’institut SINS Cardener també rep
inversions regulars per part del departament d’Ensenyament. El centre
compta amb una nova instal·lació
elèctrica i es van aplicant millores a
mesura que augmenten les necessitats de l’equipament que complementa l’IES Quercus.

La partida de beques per a menjador i material escolar
creix de 18.700 euros a prop de 41.000 en quatre anys
Evolució del nombre de beques concedides i la partida econòmica destinada des del curs 2011-2012
Curs

Beques menjador

Beques material i llibres

Assignació econòmica total

2011-2012

56

136

18.744 euros

2012-2013

64

146

21.474 euros

2013-2014

71

171

32.367 euros

2014-2015

90

170

40.940 euros

L’Ajuntament és sensible a les dificultats que travessen les famílies amb menys recursos del municipi i per això ha doblat la partida econòmica destinada a les beques de menjador escolar i material i llibres de text per als alumnes de primària i secundària des del curs 2011-2012 a aquest curs
2014-2015. L’equip de Govern potenciarà aquesta inversió i té previst destinar 42.000 euros per al curs 2015-2016 que començarà el setembre. A més,
en aquest mandat i des del curs 2012-2013 la regidoria d’Ensenyament ha introduït noves ajudes per ajudar a pagar les quotes de la llar d’infants
municipal amb un pressupost que es mantindrà el curs vinent i que compta amb una partida de 7.200 euros.

Sant Joan de Vilatorrada consolida el seu mapa escolar
La regidoria d’Ensenyament ha dibuixat el nou mapa escolar del municipi a partir de les necessitats de la
població i els creixements demogràfics que fan variar la realitat curs rere
curs. En l’actualitat, el municipi ha
consolidat les cinc línies de primària
repartides a les escoles Ametllers i
Joncadella amb dues línies cadas-

cuna i una línia a l’escola Collbaix.
Secundària
Pel que fa a secundària, el proper
curs 2015-2016 hi haurà sis línies
per primera vegada al municipi.
L’IES Quercus en tindrà quatre i el
SINS Cardener dues. Aquest institut
haurà d’habilitar dues noves aules

el curs vinent i d’aquesta manera consolidarà tots els cursos de
l’Educació Secundària Obligatòria
(ESO). L’Ajuntament vetllarà per adequar les instal·lacions de l’institut
al nou alumnat que es vagi apuntant i per això mantindrà un contacte permanent amb la conselleria
d’Ensenyament de la Generalitat.

Imatge de l’escola Ametllers
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Participació ciutadana

En fase de redacció el document que dibuixa
les prioritats per a Sant Joan a llarg termini
L’equip de Govern ha potenciat la
participació ciutadana durant el
mandat actual. En el marc del Pla
Estratègic SJV-2025 s’ha fet un important treball que dibuixa les principals prioritats del municipi a mitjà
termini. El Consell de la Vila ha liderat tot aquest procés de participació
ciutadana que es va obrir encara
més amb una experiència inèdita.
Procés participatiu pioner
En una acció sense precedents a
Sant Joan es van recollir 123 butlletes en què es van 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 propostes), 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 objec-

El treball fet els darrers anys ajudarà a orientar les polítiques del municipi a llarg termini

tius 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.
Punts de recollida i on-line
En aquest procés participatiu es van
instal·lar butlletes als punts de recollida ubicats a l’Ajuntament, a la bib-

lioteca, 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.
En fase de redacció
Aquesta primavera el document del
Pla Estratègic SJV-2025 està en fase

de redacció. Aquest treball ajudarà
a orientar les polítiques del municipi
a llarg termini més enllà del color
polític de cada ajuntament. Aquest
és un dels objectius que es va proposar l’equip de Govern per a la legislatura. El Consell de la Vila compta
amb representants de les entitats,
dels centres educatius, de les empreses i els grups amb representació.

Eix Nacional

L’estelada, a la façana de l’Ajuntament

Sobirania fiscal

Des de l’Ajuntament es participa
activament del procés de transició
nacional que viu el país. En aquest
sentit, s’han portat a terme diferents
iniciatives. El juliol de 2012 el ple va
aprovar penjar l’estelada a la façana fins a la consecució de la independència. L’acció forma part de la
campanya a nivell nacional impulsada per l’Assemblea Nacional de
Catalunya. Coincidint amb els actes
de la Diada, les marxes de torxes
per la independència també es consoliden i cada any apleguen més
ciutadans. Des del municipi també
s’ha participat activament a les grans
Fotografia de l’estelada a la façana de l’Ajuntament
mobilitzacions de la Diada.

El Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya ha desestimat de manera
ferma i definitiva el recurs d’apel·lació
de la Delegació del Govern Espanyol a Catalunya contra l’acord de
l’Ajuntament sobre l’exercici de la
sobirania fiscal. La sentència ratifica
la interlocutòria dictada pel Jutjat del
Contenciós Administratiu número 4
de Barcelona del passat més d’abril.
Ara, la sentència de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
confirma que l’acord de l’Ajuntament
és una declaració de caràcter polític
que no comporta efectes jurídics.
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Promoció econòmica

Sessions de treball profitoses entre les
empreses industrials i l’Ajuntament

Movem fitxa per
portar la fibra
als polígons

L’Ajuntament obté una bona resposta
per part de les empreses industrials
en les trobades periòdiques que es
convoquen. La iniciativa era inèdita
fins al moment i serveix per establir
una relació fluida entre els empresaris industrials i el propi Ajuntament.

L’àrea de Promoció Econòmica estudia la viabilitat de fer arribar la
fibra òptica als polígons d’activitat
econòmica de Sant Joan de Vilatorrada. De moment, s’estudien les
possibilitats del projecte. Aquesta
nova tecnologia permet la transmissió de dades i arxius a més velocitat
que l’ADSL i esdevé un factor que
ajuda a la competitivitat de les empreses.

Representants d’empreses
Una vintena d’empresaris responsables de les empreses dels polígons
d’activitat econòmica Pla dels Vinyats
I, Pla dels Vinyats II i del nucli urbà assisteixen a les trobades amb la participació de l’alcalde Gil Ariso i del regidor de Promoció Econòmica, Ramon
Planell. L’Ajuntament ha elaborat un
document amb les aportacions recollides i les propostes a realitzar fruit de
les trobades. La idea és que tinguin
continuïtat i que ajudin a establir una
relació fluida entre l’administració i els
empresaris industrials.

Les reunions serveixen per compartir inquietuds i tenir una relació més fluida

Accions de millora
L’Ajuntament es compromet a millorar el manteniment i la neteja dels espais públics dels polígons industrials.
A més, el consistori reforça la seva
aposta per la col·laboració públicoprivada per cooperar en tots aquells
temes que siguin d’interès comú.

L’Ajuntament posa a disposició de
les empreses els serveis en matèria
d’ocupació, formació i empresa que
ofereix el CIO Cal Gallifa i els recorda
l’especialització de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener en la
prestació de serveis mediambientals
a les petites i mitjanes empreses.

El CIO Cal Gallifa es consolida com un
espai referent en l’oferta formativa

Fibra òptica al nucli urbà
Durant les darreres setmanes han
començat els treballs per cablejar Sant Joan de Vilatorrada amb
l’objectiu que aquest 2015 tot el
nucli urbà tingui cobertura de fibra
òptica. Les companyies Movistar i Fibracat han iniciat les actuacions per
dotar d’aquesta nova tecnologia les
llars del municipi. Sant Joan de Vilatorrada esdevindrà el segon municipi del Bages que comptarà amb
cobertura de fibra òptica després
de Manresa.

Senyalització
dels polígons
L’Ajuntament ha senyalitzat les empreses industrials dels Polígons Industrials Pla dels Vinyats I i II, així
com els accessos a les diferents
empreses i la relació de les naus actualment ubicades en sòl industrial,
mitjançant la col·locació de panells
informatius a les tres entrades dels
polígons d’activitat econòmica. La
voluntat és afavorir la informació i la
possible atracció de noves empreses
al municipi.

El CIO es referma com un espai de formació i coneixement amb una oferta contínua i adreçada a diferents públics

El Centre d’Iniciatives per l’Ocupació Cal Gallifa és un espai referent en la formació al Bages. El CIO ofereix els cursos de la Generalitat subvencionats a través del SOC, que l’any passat van tenir 30 alumnes formats en matèries
com l’anglès i els serveis administratius, entre d’altres. En paral·lel, el CIO programa una formació pròpia per a
persones desocupades que adquireixen coneixements per fomentar les seves possibilitats d’ocupabilitat. L’any
passat més de 200 persones es van formar en coneixements TIC, màrqueting i xarxes socials, ofimàtica i presentacions de currículum. Finalment, el CIO compta amb una programació estable per a empreses i persones
emprenedores que va atraure un centenar d’alumnes durant el 2014 amb sessions i tallers en què van adquirir
coneixements de matèries pràctiques i útils presents en el dia a dia de les empreses, emprenedors i comerços.
Col·locació de nous panells informatius

Societat

13

Promoció econòmica

El alumnes del CEIP Ametllers participen aquest
curs al programa ‘Cultura Emprenedora a l’Escola’
Els alumnes de 5è de Primària de
l’Escola Ametllers viuen un curs especial des del passat setembre. Des
d’aleshores coneixen l’emprenedoria
a través de la participació al projecte
Cultura Emprenedora a l’Escola que
impulsa la Diputació de Barcelona.
Productes artesanals fets a mà
Els estudiants treballen en dos projectes de cooperatives de productes
artesanals fets a mà personalment
per poder vendre al detall al mercat
setmanal. Els alumnes han visitat
l’Ajuntament i han entrat la instància
per presentar els estatuts, donarse d’alta i sol·licitar el CIF. El projecte
compta amb el suport de consistori i
del Consell Comarcal del Bages.
Projecte educatiu
El programa és un projecte educatiu on es treballen un conjunt de

valors i capacitats individuals com
el treball en equip, la planificació, la
responsabilitat, la creativitat, la iniciativa, la comunicació, la motivació,
l’autonomia, la curiositat, la cooperació, la solidaritat, etc. alhora que
permet l’adquisició de les competències bàsiques que es treballen de
forma transversal en tot el projecte
(competència matemàtica, lingüística, competència digital, competència cultural i artística, etc). El programa es vol estendre el curs vinent
a les escoles Joncadella i Collbaix.
Tots participen
Tots els alumnes de l’aula participen
del projecte i realitzen tasques com
la de preparar la documentació de
constitució de la cooperativa, el disseny del logotip i imatge corporativa, la fabricació dels productes,
l’etiquetatge, la determinació del

Imatge dels alumnes en la jornada en què van visitar l’Ajuntament

PVP, la publicitat, la gestió d’un blog
on explicaran l’experiència i el propi
procés de venta, entre d’altres. En-

guany participaran al projecte 45
municipis i 91 centres educatius de la
província de Barcelona.

Enllestit l’avantprojecte per fer realitat un
nou viver per a industrials al municipi
L’Ajuntament avança en el projecte de viver per a empreses
industrials després de la posada
en marxa del viver d’empreses
de serveis que funciona en
l’actualitat al municipi. Aquesta
iniciativa s’adreçaria a mecànics,
electricistes, manyans i qualsevol
professional del món industrial
amb la voluntat d’ajudar a crear
nous llocs de treball.
800 metres quadrats
Per fer realitat aquesta iniciativa
es preveu un espai amb deu tallers d’entre 75 i 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 espai de planta baixa, que acolliria

El viver es projecta en una nau de titularitat municipal ubicada al polígon Pla dels Vinyats

els tallers per als operaris, i una
planta superior de 300 metres
quadrats per als serveis, sales
de reunions i conferències que

es puguin programar de manera
regular. L’Ajuntament té a punt
l’avantprojecte per fer realitat el
viver d’emprees i ara s’està pen-

dent de trobar finançament per
part de la Generalitat de Catalunya per fer realitat el viver per a
indústries.
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Medi ambient

Accions de recuperació de la riba
del Cardener al pas per Sant Joan

Es projecten 289
nous fanals LED
Durant el 2014 s’han instal·lat 129 punts de llum
La tecnologia LED és més eficient i
des de l’Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada es treballa per aconseguir que tot l’enllumenat públic sigui
amb aquesta tecnologia, molt més
econòmica que la convencional. Durant l’any 2014 es van instal·lar 129
punts de llum LED als carrers Costarodona, Tarragona, Doctor Tarrés i
els carrers transversals, que substituïen els antics fanals de vapor de

En l’actual mandat l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha fet un
conjunt d’actuacions importants per posar en valor i dignificar la riba
del Cardener al seu pas pel municipi. La façana fluvial des del viaducte
de l’Eix Transversal fins a la resclosa ha patit un canvi radical, tal i com
es pot apreciar en les dues fotos superiors. 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 hem començat a eliminar els canyars perquè el riu
recuperi la biodiversitat. En paral·lel, s’han replantat tots els plataners
morts del Passeig del Riu que té continuïtat més enllà del pont petit amb
una passera de fusta.

mercuri (tòxics i ineficients). Des del
Consell de Medi Ambient es fan les
gestions perquè surti a concurs la
substitució de tot l’enllumenat públic
de vapor de mercuri que es manté al
municipi per la nova tecnologia LED
amb 289 nous fanals. Aquest salt
permetria obtenir un estalvi del 80%
en el consum energètic que es xifra
en uns 18.000 euros anuals. La tecnologia LED ofereix més il·luminació.

Èxit de l’acció Mulla’t els peus
En el marc de les setmanes temàtiques dedicades al Medi Ambient, els infants
són els protagonistes cada any a l’acció Mulla’t els peus. Els més petits ajuden
a netejar el riu Cardener, mentre naveguen amb canoes. L’acció permet als
nens i nenes adonar-se de la importància de mantenir la llera del riu neta per
afavorir la flora i la fauna pròpies del riu.

L’Agència Comarcal de l’Energia
proposa estalviar 50.000 euros

Posem en valor el Torrent Fondo
Una de les accions més destacades en matèria de medi ambient ha estat la
recuperació del Torrent Fondo que havia quedat malmès per l’acumulació de
la brutícia. A més, s’ha connectat amb l’itinerari de lleure Riu Verd.

Des de la regidoria de Medi Ambient s’actua per millorar l’eficiència
energètica dels equipaments municipals i de l’enllumenat públic.
En aquest sentit Sant Joan de Vilatorrada ha signat un conveni amb
l’Agència Comarcal de l’Energia
que impulsa el Consell Comarcal del Bages. A través d’aquesta
entesa, des del Consell Comarcal s’ha elaborat un estudi que
proposa diferents accions que

permetran estalviar 50.000 euros a l’Ajuntament. Concretament
s’apunta la necessitat d’ajustar les
potències contractades als diferents equipaments municipals i
millorar l’eficiència de l’enllumenat
públic amb la nova tecnologia LED.
Les propostes han estat recollides
des de l’àrea de Medi Ambient
amb la voluntat d’implantar-les
durant els propers mesos per fer
possible l’estalvi proposat.

Societat
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Comerç i consum

Idees amb la taula de comerç

Nova ordenança
del mercat

L’Ajuntament ha treballat amb la
complicitat de l’Associació de Botiguers i Comerciants durant els darrers anys en el marc de la taula de
comerç. Es tracta d’un espai de debat i reflexió al voltant del comerç del
municipi. Fruit d’aquestes trobades
periòdiques els comerciants tenen
l’oportunitat de compartir experiències i promoure noves accions per
dinamitzar el teixit comercial de Sant
Joan. Les trobades compten amb la
participació d’experts i la taula de
comerç té el suport de la Diputació
de Barcelona.

El mercat municipal ha actualitzat
les seves ordenances fent-ne una
d’exclusiva per adaptar-se a les
necessitats actuals. La regidoria de
Comerç de l’Ajuntament ha enllestit
aquest document que ha consensuat 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.

La taula de comerç treballa per enfortir el teixit comercial del municipi

L’Ajuntament deixa a punt la Ruta de la Tapa
Sant Joan de Vilatorrada té un
potencial gastronòmic notable
amb l’oferta de tapes dels bars i
restaurants del municipi. Amb la
voluntat de promocionar aquest
tret característic, des de la regidoria de Comerç i Consum s’ha
elaborat un projecte per fomentar
l’oferta gastronòmica dels establiments de restauració del municipi
a través de la Ruta de la Tapa.
Vertebrar una oferta
L’Ajuntament ha elaborat l’estudi
que proposa a bars i restaurants participar d’aquesta iniciativa amb una tapa especial per a
l’ocasió que es completaria amb
una consumició a un preu atractiu. L’Ajuntament assumiria els

Des de la regidoria de Consum i
amb el suport de la Diputació de
Barcelona s’han dut a terme campanyes informatives als comerços
del municipi en relació als requisits,
etiquetatge i documentació de què
qualsevol establiment ha de disposar per oferir un servei acurat i de
qualitat.
L’oferta de tapes és un dels trets distintius de Sant Joan de Vilatorrada

costos de difusió de la campanya
presentada als establiments del
municipi. Bars i restaurants tenen
l’oportunitat d’afegir-se a aquesta

iniciativa que es podria programar en el moment en què més interessi al sector i ajudaria a donar
personalitat a Sant Joan.

Municipi pioner en l’avaluació del comerç
110 comerços de Sant Joan de Vilatorrada van superar l’avaluació
en matèria de qualitat a partir dels
paràmetres que fixa la Diputació de
Barcelona. Aquesta prova pilot es
va fer durant un any i convertia Sant
Joan de Vilatorrada en el primer municipi de la província de Barcelona
que avalua el seu comerç.
Actitud positiva
L’actitud positiva dels comerços s’ha
demostrat amb la voluntat d’adaptarse a la normativa per part dels que,
per desconeixement o altres motius,

Campanya
informativa als
comerços

Punt de recollida
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 per atendre les
demandes que planteja la ciutadania en relació als temes de consum.

Il·luminació de
Nadal al carrer

Imatge de l’acte de lliurament dels certificats de qualitat

no ho havien fet. Els establiments
que no hagin estat avaluats tenen

l’oportunitat de participar en el programa pilot.

Durant les darreres festes de Nadal
l’Ajuntament va estrenar una nova
il·luminació nadalenca al principal
eix comercial de Sant Joan de Vilatorrada. En concret es van il·luminar
l’Avinguda Montserrat i els carrers
Major i Manresa. L’objectiu era potenciar l’ambient nadalenc a les vies
que acullen més comerços del municipi.

Societat
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Festes

Embarrats neix amb èxit i esdevé un nou
atractiu socieconòmic per al municipi

Embarrats ha aconseguit la implicació de les entitats del municipi i té una presència destacada també a Facebook i Twitter, les principals xarxes socials del moment

Embarrats va agafar el relleu fa dos
anys a la tradicional Fira de Tardor
amb un gran encert. La recreació
de la vida tèxtil i de pagès a la vora
del riu a Sant Joan de Vilatorrada
de principis del segle XX ha permès donar un tomb a la Fira Tardor,
omplir-la de contingut, captar nous
públics i aconseguir la implicació de
les entitats del municipi i desenes de
persones a títol individual que l’han
ajudat a fer possible.

implicació de l’Associació de Botiguers i Comerciants que tematitzen
els establiments.
Espai central
La taverna de la fira a la plaça de

la Ludoteca funciona com a espai
neuràlgic d’Embarrats. La taverna és
el punt de partida dels espectacles
de carrer. Cada any s’introdueixen
novetats i en la darrera edició es
va poder veure el ball de pagès i la

recreació d’un incendi a Cal Gallifa
amb la participació de l’Associació
de Restauradors de Vehicles Antics
dels Bombers. Des de l’Ajuntament
ja es treballa en la tercera edició
d’Embarrats que tornarà a l’octubre.

Embarrats es consolida
En només dues edicions Embarrats ha rebut la visita de milers de
persones durant el darrer cap de
setmana d’octubre. Les visites guiades tematitzades a les antigues fàbriques tèxtils han esdevingut un dels
grans reclams. La participació de les
entitats i la feina dels guionistes ha
permès recrear els fets històrics de
principis del segle XX.
Atractiu econòmic
La fira també comporta un important
moviment econòmic per al municipi.
Els establiments de restauració i el
comerç en surten beneficiats en una
jornada central en què es mobilitzen una cinquantena de parades.
Embarrats també ha aconseguit la

La fira se celebra el darrer cap de setmana d’octubre i en dues edicions ja ha mostrat el seu potencial

Cultura
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Festes

Les entitats fan la festa a Sant Joan de Vilatorrada
La implicació de les entitats del municipi amb la cultura popular i el suport
de l’Ajuntament han potenciat les festes com a element identificador del
municipi. Aquest treball en xarxa ha
permès implicar nous col·lectius com
és la Comissió de Joves Arruixats i
introduir millores en l’organització
de la Festa Major que ha trobat nous
espais amb èxit. La Festa Major es
consolida cada mes de juny com un
espai festiu, cívic i alegre en què les
persones són protagonistes i es consolida entre el públic jove.
Festa d’Interès Nacional
La Festa Major Infantil es confirma
com un dels grans esdeveniments
del municipi. Nens i nenes vingudes
d’arreu de la comarca participen als
actes. L’Ajuntament ha fet els primers passos perquè la festa sigui
reconeguda com a Festa d’Interès
Nacional.

Centre de creació
El conveni amb la xarxa Testimoni Escènic facilita que Cal Gallifa esdevingui un centre de creació amb l’estrena
de nombrosos muntatges.

Els actes festius es consoliden gràcies a la implicació de les entitats i a les novetats que es van introduiint any rere any

Actes tradicionals per Nadal
El Consell de Cultura de la Vila recupera la figura del Fumera, vinculat al passat tèxtil. La sortida de la cavalcada de Reis des del Mas Vilatorrada ha estat un gran encert amb la col·laboració dels germans Fidel i Joaquim
Riba. El pessebre vivent al Mas Llobet es consolida i s’ampliarà i fem cagar ell tió per celebrar el Nadal.

Carnestoltes familiar i consolidat

Les festes populars, més arrelades

El municipi consolida la festa de Carnestoltes amb un públic molt familiar en
què any rere any creixen el nombre de comparses i la diversió augmenta.

El municipi viu amb intensitat les festes populars com són Corpus, les Caramelles de Pasqua, els Tres Tombs, l’Aplec de la Sardana i la Festa de la Dansa.

Esports
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Instal·lacions

Posem al dia les instal·lacions esportives
El manteniment i la renovació de les
instal·lacions esportives ha estat una
de les apostes més fermes dutes a
terme durant els darrers quatre anys.
El projecte que ha tingut més visibilitat
han estat les millores fetes al camp
de futbol. La reforma de la graderia
coberta ha estat integral i ara l’espai
per als aficionats és més còmode.
Més accessible
L’actuació al camp de futbol també
ha consistit a enderrocar el mur que
limitava amb l’aparcament de terra
de les piscines municipals i s’ha
substituït la barana del camp, s’han
pintat els vestidors i s’han millorat
aspectes com la il·luminació i els
panells de control elèctric. L’accés al
recinte de les piscines s’ha arranjat
amb una vorera que permet l’accés
amb persones amb mobilitat reduïda o bé als pares i mares que porten
cotxet.
Accés a peu
L’Ajuntament ja ha començat a perfilar un projecte que permetria prioritzar l’accés a peu al camp de futbol
en una actuació que es plantejaria
de cara un proper futur. Consistiria
en la construcció d’una vorera més
ampla i un espai d’esbarjo per facilitar el pas del públic que accedeix al
camp de futbol.
Major eficiència
Les obres als equipaments esportius també han permès guanyar

Les inversions al camp de futbol permeten veure els canvis a la graderia en una comparativa entre el passat i el present

en eficiència en l’enllumenat de les
pistes de tennis que era deficient.
Al Pavelló Municipal s’han instal·lat
punts de llum amb tecnologia LED
i s’ha posat al dia la instal·lació
d’aigua corrent i sanitària, també al
camp de futbol. En breu s’intervindrà
als lavabos fent l’equipament ac-

Les piscines municipals han tingut diferents actuacions els darrers anys

cessible amb una dotació pressupostària de 17.000 euros.
Piscina
A les piscines municipals les millores
han facilitat la renovació del paviment dels vestidors, l’arranjament
de la zona de jocs i la instal·lació

de nous para-sols que milloren el
confort dels usuaris. Els horaris de
les piscines municipals també s’han
ampliat i es fan coincidir amb les vacances escolars. Les accions de la
Bibliopiscina, les festes aquàtiques
i la remullada nocturna han tingut
bona resposta per part dels usuaris.

L’accés al Pavelló Municipal ha estat remodelat

Esports
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Poliesportiu

La Festa de l’Esport reconeix el talent local

La segona Festa de l’Esport es va organitzar amb èxit i va reconèixer el talent dels esportistes locals en una vetllada a Cal Gallifa

Des de la regidoria d’Esports s’ha treballat amb les entitats per fer possible
la Festa de l’Esport, que s’organitza a
l’octubre i reconeix el talent dels esportistes locals. La comissió que es
va impulsar per organitzar la festa
s’encarrega de preparar els detalls
d’una vetllada ben especial que vol
tenir continuïtat i que ha celebrat les
dues primeres edicions. En l’edició
de 2014 es va reconèixer el corredor

de curses de muntanya Ismael L’Aziri
com a millor esportista sènior pels
resultats en les proves de muntanya
i llarga distància.
Més premiats
El premi al millor entrenador va ser
per a Lluís Amat, tècnic del CB Vilatorrada, un conjunt que també es va
endur la distinció al millor equip pels
resultats aconseguits la temporada

passada. En la categoria a la trajectòria esportiva la victòria va ser per
als ciclistes David Blanco i Jaume
Morales, que formen un tàndem a
l’entitat Amics Ciclistes Sant Joan de
Vilatorrada. El jugador de petanca
del CP Athletic Vilatorrada, Juan Antonio López, va ser reconegut com a
millor esportista veterà després de
l’ascens a la màxima categoria de
petanca de Catalunya.

Escolar i promesa
En categoria escolar el premi va ser
per a l’alumnat de l’Escola Joncadella per les seves capacitats i esperit
de superació i del valor de l’esforç i
la millor promesa va ser per a Pau
Bermúdez, gimnasta aleví de l’EGIBA
que ha destacat a nivell estatal. El
jurat va concedir la menció especial
al president del Club d’Escacs Sant
Joan, Joan Güell.

El dinamisme de les entitats esportives ens converteix
en un municipi actiu amb un calendari molt complert
Durant els darrers quatre anys Sant
Joan de Vilatorrada ha esdevingut un municipi referent i viu en el
camp de la pràctica de l’activitat esportiva. Durant tot l’any els carrers i
l’entorn del municipi són l’escenari
de noves i nombroses competicions esportives.
Diferents disciplines
La cursa de la Penya Barcelonista
s’ha consolidat en el calendari dels
10 quilòmetres urbans i reuneix
mig miler de corredors cada any.
A més també es disputen amb èxit
la cursa de muntanya, la prova de
BTT de resistència, les dotze hores

El municipi es consolida en la celebració de diferents proves i modalitats esportives durant tot l’any

d’esquaix o el trial al circuit de Can les colònies esportives i les activitats
Gall.
de lleure a les piscines durant l’estiu
fan que la pràctica de l’activitat físiEsport per a tothom
ca arribi a totes les edats. A més,
L’èxit de la caminada de primavera, el centre ha guanyat nous equi-

paments per fer esport com és la
taula de futtoc o bé el conveni establert amb l’Escola de Tennis que
és oberta a tothom i compta amb
una quarantena d’alumnes.

Societat
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Memòria històrica

Homenatgem l’alcalde republicà Agustí Soler
Fosas, afusellat al camp de la Bota fa 75 anys
Agustí Soler Fosas va ser alcalde republicà de Sant Joan de Vilatorrada
entre els anys 1936 i 1938. El 8 de novembre de 1939 va ser assassinat al
Camp de la Bota després d’un judici
il·legal i injust. Amb la voluntat de restituir la seva figura, l’Ajuntament de
Sant Joan de Vilatorrada va homenatjar Agustí Soler Fosas en un emotiu acte el passat mes de novembre
que va comptar amb la presència de
les tres filles de l’exalcalde, Àngela,
Rosa i Carme. Sant Joan ha volgut fer
justícia en un acte emotiu i simbòlic
que s’afegia a la dignificació de la
fossa del camí de les Torres.
Placa commemorativa
En el transcurs de l’acte es va estrenar una placa commemorativa al
saló de plens que recorda la figura
d’Agustí Soler Fosas. L’acte va tenir
les intervencions del director del Memorial Democràtic de la Generalitat,
Jordi Palou-Loverdos, de l’historiador
Joaquim Aloy i de l’alcalde Gil Ariso
i el regidor de Cultura, Jordi Pesarrodona. Precisament va ser a partir d’una conversa de l’historiador
manresà Joaquim Aloy amb les filles
d’Agustí Soler la que va permetre refer la trajectòria de l’exalcalde santjoanenc. Soler, una persona noble

Les tres filles d’Agustí Soler, Àngela, Rosa i Carme, el dia en què es va estrenar la placa commemorativa al saló de plens

i fidel als seus principis, va ser alcalde entre octubre de 1936 i maig
de 1938 en un període en què es va
preocupar que a Sant Joan sempre
hi hagués pa per a tothom. Quan
es va acabar la guerra va tornar
de l’estranger convençut de la seva
innocència. Al cap de poc va ser
empresonat a Manresa pel règim
franquista i posteriorment va ser
traslladat a la Model de Barcelona.
Finalment, va ser executat al Camp
de la Bota.

L’Ajuntament ha volgut restituir la figura de l’exalcalde, assassinat l’any 1939

Grup actiu per a la recuperació de la memòria històrica
Sant Joan de Vilatorrada compta
amb un grup actiu que treballa per
a la recuperació de la memòria
històrica al municipi. El grup ha
aconseguit recollir diferent documentació de la Guerra Civil.
Nova documentació
Darrerament s’ha trobat documentació de l’estada dels soldats del
bàndol nacional a Sant Joan de
Vilatorrada. Els documents revelen
que la zona de Cal Gallifa va ser
punt de trobada per a operacions

militars durant la darrera etapa de
la Guerra Civil. L’Ajuntament vol potenciar tota aquesta tasca de documentació històrica per recuperar la
memòria del municipi. El grup de
recuperació de la memòria històrica manté trobades amb gent gran
del municipi, es reuneix de manera
periòdica i està format per l’arxiver
municipal Francesc Xavier Sánchez, els estudiosos Joaquim Aloy,
Gemma Comallonga, Àngel Alella,
Maria Roser Rojas i el propi regidor
de Cultura, Jordi Pesarrodona.

Els darrers documents trobats s’analitzaran properament

Cultura
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Cultura

La Biblioteca Cal Gallifa, en constant renovació
La Biblioteca Cal Gallifa s’adapta
als nous temps i dóna suport a la
ciutadania per garantir l’accés a la
informació, la lectura i el coneixement i facilita espais per a la integració i adquisició d’habilitats. En
paral·lel als serveis de préstec, accés a la informació, ofimàtica, club
de lectura i altres activitats des del
centre s’han impulsat nous projectes
que donen resposta a les noves necessitats de la població.
Centres d’interès
La biblioteca s’organitza a partir de
centres d’interès de diferents temàtiques que ajuden l’usuari a trobar
tot allò que busca en un mateix espai. Hi ha els espais de cos i ment
(material sobre l’equilibri del cos i la
ment), món laboral (documentació
per ajudar a trobar feina), fil i agulla
(llibres i revistes sobre tècniques de
cosir i altres manualitats) i aprenentatge de llengües (recursos sobre
diferents llengües per fomentar un

Es programen sessions i tallers

El centre compta amb una important activitat amb propostes contínues

coneixement amè i divertit dels idio- Centre col·laborador ACTIC
La Biblioteca és des de gener centre
mes).
col·laborador ACTIC i permet a qualsevol persona major de 16 anys deEspai multifuncional sp@f
Una de les darreres novetats fa mostrar les seves competències TIC
referència a l’espai multifuncional mitjançant una prova telemàtica. Hi
Sp@f per al foment i suport de la cre- ha 300 centres ACTIC arreu de Cataativitat, l’aprenentatge i la formació. lunya. La certificació és una oportuS’ubica al fons de la sala infantil Alba nitat per a la millora del currículum
Sellarés, funciona a partir de re- professional. El servei té el suport del
Centre d’Interès en Món Laboral.
serves i és oberta a tots els públics.

Recursos del centre Món laboral

Els infants disposen d’espai propi

Escola de Música

L’Escola de Música celebra els 30 anys amb
una implicació total amb el teixit de Sant Joan
L’Escola Municipal de Música celebra els 30 anys de trajectòria
aquest curs amb una implicació
cada vegada més gran amb el
teixit associatiu del municipi. El
centre participa activament en els
esdeveniments de la Festa Major
Infantil i la festa dels adults, a la
Fira Embarrats, en els espectacles
de Nadal, en activitats de conscienciació com el programa de
lluita contra la violència de gènere i
en molts més actes.
300 alumnes
Aquest curs el centre compta amb
uns 300 alumnes i ha potenciat
els convenis amb les escoles de
primària gràcies a la bona predisposició dels tres centres i a l’entesa
amb l’Ajuntament. Els alumnes de

Foto dels Pòdiums de Música Moderna Imatge de l’exitós concert del grup The Messengers a Cal Gallifa

4t, 5è i 6è de primària inscrits a
l’escola canvien les aules de les escoles per les classes al centre una
tarda a la setmana. Així tenen més
temps per dedicar a les activitats

extraescolars, l’oci i el temps lliure
en el dia a dia.
Música moderna
El centre ha potenciat el Concurs de

Música de Cambra amb grups de
música moderna i ha programat
concerts com el dels Messengers.
L’escola ha renovat part del mobiliari i ha adquirit un piano.
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Sant Martí de Torroella

Accions de millora a Sant Martí
Durant els darrers quatre anys
s’han dut a terme diferents accions de millor a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Sant
Martí de Torroella. En concret s’ha
restaurat el parc infantil amb la
compra de nou material urbà. En
paral·lel, s’ha tancat el parc per
evitar l’entrada de gossos. A més,
s’ha comptat amb la col·laboració
d’Aigües de Manresa per soterrar
la línia d’aigües de l’empresa Macoba.
El pont del Molinet
Una de les actuacions més reivindicades ha estat la pavimentació
del pont del Molinet que tenia el
ferm fet malbé. A Can Pals es va

Ball de Caramelles
aquest abril
El cap de setmana del 4 i 5 d’abril
Sant Martí de Torroella celebrarà la
Pasqua amb els tradicionals balls de
les Caramelles. Es podran seguir tant
dissabte com diumenge en un recorregut en què es passarà pel nucli
urbà i per diferents cases i masies.

Imatge de les millores fetes al parc infantil i asfaltat del pont del Molinet

construir un escenari i també es va
cobrir la zona lúdica de la barbacoa. Darrerament s’han potenciat

les activitats al centre cívic Rosa
Maria Penya amb sessions de
zumba o tai-txi.
Grup de caramellaires

Portada d’aigua i il·luminció LED,
nous reptes pendents d’executar
L’equip de Govern de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Martí de Torroella té nous projectes pendents.
El primer fa referència a la portada d’aigües a Cal Tinarro i Cal Botifollet en el marc d’una actuació per reforçar i
automatitzar la xarxa d’aigua de la Diputació de Barcelona. En matèria d’il·luminació es preveu la instal·lació de
llums LED a la plaça del Centre Cívic i a la urbanització per millorar la seguretat i l’eficiència energètica.

Jornada festiva
L’actual equip de Govern ha establert
la jornada de l’11 de novembre, diada de Sant Martí, com a dia festiu.
Al voltant d’aquesta data Sant Martí
de Torroella organitza els actes de
la Festa Major d’Hivern. La jornada
festiva s’ha consolidat i es tornarà a
repetir aquest any.

Civisme

Comença una campanya per frenar els casos
d’incivisme dels propietaris dels gossos
Sant Joan de Vilatorrada ha iniciat la
campanya El teu gos no hi entén de
civisme, tu sí! per frenar l’incivisme
dels propietaris dels gossos que es
produeix massa sovint.

que molesten els veïns i alteren la
convivència. L’ordenança preveu
sancions econòmiques que oscil·len
entre els 100 i els 2.000 euros depenen de la gravetat de cada cas.

Nova ordenaça
L’Ajuntament pren de referència la nova ordenança de tinença
d’animals domèstics que ha aprovat darrerament amb la voluntat
d’acabar amb les accions incíviques

Agents de paisà
La campanya tindrà continuïtat els
propers mesos i els agents de la Policia Local aniran de paisà per detectar els casos objecte de sanció més
habituals. La campanya vol reduir els

excrements al carrer i les situacions
en què els gossos van deslligats o
sense morrió (en els casos dels gossos potencialment perillosos) i els
orins a les façanes de les cases i al
mobiliari urbà. La nova ordenança
fixa l’espai de trama urbana com
a zona en què els gossos tenen
l’obligació d’anar lligats. A més, a
través de la campanya es controlarà
si els animals porten el xip obligatori
i estan censats a l’Ajuntament.

Es vol aconseguir un espai públic més net

Opinió

La bona gestió dóna
els millors resultats
Ara fa 4 anys l’esgotament de propostes per la gestió municipal i no haver previst els
efectes d’una forta crisi van deixar molt malmesa la salut i l’economia de Sant Joan de
Vilatorrada. Era molt necessari, per tornar a impulsar tots els àmbits de la vida social i
econòmica de Sant Joan, un canvi d’estil, creure en el nostre municipi i en les seves innegables potencialitats. CIU, que governa a més de 550 municipis de Catalunya, sempre s’ha caracteritzat per la seriositat i el rigor en la gestió dels recursos públics. Vam
prometre que portaríem aires nous al consistori i ho hem fet! És l’hora dels balanços i
el resultat és molt satisfactori: en plena crisi hem capgirat la greu situació financera per
ser capdavanters en molts aspectes a nivell comarcal. Avui Sant Joan té un 40% menys de deute, uns impostos congelats, el pressupost de Serveis Socials més alts de la
història, 5 punts menys d’atur que el 2011, un teixit comercial i social revitalitzat i potent,
una administració solvent que paga a 30 dies i que és ben vista per proveïdors i el món
financer, actuacions en molts espais municipals, fires i festes de referència comarcal...
etc. Per nosaltres ha estat un honor servir el nostre municipi i poder retornar la confiança rebuda. Som conscients que la vitalitat i força de Sant Joan de Vilatorrada rau en
tots vosaltres! Nosaltres som gent seriosa. Hi som per a tots!

Amb més ganes i il·lusió
que mai
És un bon moment per fer balanç, ens trobem a les portes d’unes eleccions. El PSC arriba a aquest moment amb més ganes i il·lusió que mai, amb renovació i amb joventut
per poder tibar aquest projecte endavant.
Ja fa uns mesos que estem treballant per poder fer de Sant Joan el millor poble de la
Catalunya central.
Encapçalarà la nostra llista l’Elia Tortolero, que des de ben jove ha mostrat la seva inquietud per lluitar i tenir un ajuntament d’esquerres, on les polítiques socials siguin la
seva prioritat.
Mestra de professió i de vocació, vol treballar per una educació de qualitat al nostre
poble.
La segueixen a la llista persones del poble que comparteix el seu mateix objectiu i
ganes, i que s’estimen Sant Joan de Vilatorrada.
Ara més que mai podem dir que durant aquests quatre anys a l’oposició hem après
i hem treballat molt i aquest no és l’Ajuntament que volem ni que representa els
ciutadans i ciutadanes de Sant Joan.
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Present i futur
És l’hora de fer balanç dels 4 anys que hem estat al govern de l’Ajuntament. Han estat
uns anys emocionants, també amb dificultats, però que han servit perquè molts de
vosaltres poguéssiu veure que la gent d’Esquerra tenim les idees clares, els objectius
identificats i la fermesa i la decisió necessària per fer via avant. Aleshores, ens presentàrem amb un eslògan breu i clar: Anem per feina, i n’hem fet.
No cal fer la llista, si heu llegit els Pregoners i heu sortit al carrer per viure el poble ja
ho haureu vist. I, també, si ens hem creuat pel carrer segur que us haureu adonat de
dues coses que ens han diferenciat dels altres: una, que hi som i us escoltem i l’altra,
que sempre us hem respost, fins i tot quan sabíem que no eren del vostre grat, us hem
explicat les nostres raons.
Molt ens ha quedat per fer del programa que us vàrem presentar el 2011. La raó principal: l’econòmica. Cal dir-ho perquè hem treballat amb un migrat pressupost municipal:
920 euros€al mes i per ciutadà, mentre que en els 6 anys anteriors disposaren de 1.400
euros, una diferència que marca per exemple, les inversions en infraestructures municipals (millora de carrers, equipaments esportius, parcs públics, etc..). Però aquesta
situació complicada i complexa no ens espanta per encarar un futur que volem més
just i pròsper per al nostre poble. Vosaltres decidireu!

Governar pensant en qui?
La prioritat de qualsevol govern hauria de ser, entre d’altres, resoldre les necessitats reals de la ciutadania. Sembla obvi però al llarg de quatre anys el govern de l’Ajuntament
no ho ha entès així. Podem fer una valoració a través d’allò que ens expliquen, però és
potser encara més important fer-la a través d’allò que intenten tapar i amagar.
Per al pressupost d’enguany, el nostre grup va proposar que l’Ajuntament convoqués
plans d’ocupació amb recursos propis. Més de 800 veïns i veïnes a l’atur i la resposta
del govern és que ‘no cal’.
L’estiu passat l’Ajuntament amb el suport de la Generalitat podria haver garantit 2 o 3
àpats al dia als infants amb major necessitat durant el període de vacances escolars.
Davant la nostra crítica, indignant resposta del govern, ‘no s’ha considerat oportú’.
A l’octubre l’Ajuntament aprovava, a proposta del nostre grup, diverses mesures per
acabar amb la pobresa energètica. 4 mesos després ni una sola reunió per dur-les a
la pràctica.
La clau d’una democràcia és que allò que no funciona es pot canviar. Al maig tindrem
ocasió de fer-ho. Canviar l’Ajuntament del ‘qui dia passa any empeny’ i del ‘què hi farem?’ per un Ajuntament que no es resigni i que es preocupi, per sobre de tot, del dia a
dia dels santjoanencs i santjoanenques.

Realitat municipal (2011-2015)
Treballant per Sant Joan
És any d’eleccions municipals. És per això que et demanem la teva ajuda i el teu suport.
Hem de treballar i obtenir la representació més gran possible en el nostre Ajuntament.
Garantirem l’estabilitat d’un Ajuntament que ha estat quatre anys a la deriva, sense un
projecte de poble definit. Aconseguirem que el nostre poble surti de la crisi econòmica.
Treballarem junts per defensar els valors de la família, la vida i les tradicions. Aplicarem els valors neoliberals, cercant les llibertats individuals, per aconseguir les llibertats
col·lectives en benefici general. En els darrers anys hem patit en l’Ajuntament, dos models diferents de fer polítiques:
A) Un model trist, sense un projecte sòlid de poble, improvisant les seves accions.
B) Un model intervencionista, que creu que l’administració és l’única resposta i solució
als problemes del ciutadà.
El nostre model és de progrés i futur. Tenim un model capaç de rebaixar els impostos i
de reduir l’atur. El Partit Popular és l’únic partit polític de dretes català, que no lluita per
la independència. Nosaltres lluitem per les persones i et necessitem. En què et podem
ajudar?
ppcsantjoan@hotmail.com
ppsantjoanvilatorrada.blogspot.com

Gairebé han passat quatre d’anys des de les últimes eleccions municipals, unes eleccions on varen formar govern la coalició CiU-ERC i quan haig de fer balanç des de
l’oposició, un es planteja què s’ha fet al poble durant aquest temps.
-Han millorat la mobilitat amb la famosa rotonda del carrer Manresa, però quan ens ha
costat això, no era més fàcil, econòmica i més bonica una altra solució?
-Han imposat des del primer dia els seus criteris i la seva opinió en tot i mai han buscat
el consens i l’acord. Un clar exemple el tenim amb els pressupostos del 2015, els fan i
quan un vol esmenar alguna cosa et diuen que no a tot. Jo vaig sol·licitar la congelació
de la taxa de l’aigua per a ús domèstic i industrial, aquesta s’ha augmentat en més
d’un 1,2% mentre que IPC i els nostres salaris no han crescut igual. El que no podem
permetre és que una taxa tingui beneficis, es demani una congelació de la taxa que
suposava uns 5.000 euros per al consistori, no acceptin i tinguem uns beneficis en la
taxa de prop de 37.000 euros. No és presentable voler fer negoci amb un bé de primera necessitat!
-Diuen que són transparents i en l’últim Pregoner es posava el salari dels regidors del
consistori i si som transparents haurien d’haver posat les hores de dedicació de cadascú, a més en el meu cas manifesto que el salari és del 50% ja que la resta el dono
a entitats socials.
Penso que els Santjoanecs/ques ens mereixem un poble amb més justícia social,
transparent i on l’equip de govern escolti la resta de grups, perquè tots volem el millor
per a Sant Joan.
Jordi Pujol Serra, regidor no adscrit Ajuntament Sant Joan de Vilatorrada

Veniu a viure
el viacrucis
vivent al
bosquet del
Mas Llobet
el 28 de març!
Viacrucis vivent al Mas Llobet

El 28 de març a dos quarts de 8 del vespre
El dissabte anterior a Setmana Santa Sant Joan de
Vilatorrada programa el viacrucis vivent, un acte que
recrea la litúrgia del passat i que s’ha afegit amb èxit
al calendari festiu del municipi. El Grup de Pessebristes del carrer del Riu i el Grup de Catequesi de la Parròquia, amb la col·laboració de nombroses entitats,
mobilitzaran prop de 70 persones en una representació que es podrà seguir al Bosquet del Mas Llobet
el 28 de març a partir de dos quarts de 8 del vespre.
Aquest any es treballa amb un nou text medieval i el
personatge de Judes adquirirà un nou protagonisme.
Us convidem a gaudir de l’acte que mostra el potencial
de les nostres entitats i que compta amb el suport de
l’Ajuntament.

Les activitats continuen a Sant Joan!
12, 13 i 14 de juny

3, 4 i 5 de juliol

Festes Sector Costarodona
El segon cap de setmana de juny programem les Festes del Sector Costarodona.

Festes Sector Llobet
El primer cap de setmana del mes de juliol el Barri del Sector Llobet tancarà les
festes a Sant Joan. Durant tres dies hi
haurà múltiples activitats al carrer.

10 i 11 de setembre

Dissabte 28 de març

23,24 i 25 de juny

3a Cursa Penya Barcelonista
Enguany es transforma en nocturna i
ofereix un segon circuit de 5 km.

Diumenge 26 d’abril

Caminada Popular i Festa Primavera
Dos itineraris a peu per l’entorn del municipi en una jornada per redescobrir
l’entorn natural de Sant Joan.

Diumenge 31 de maig

Mostra de poesia a la Biblioteca
A la Biblioteca Cal Gallifa.

5 i 6 de juny

Festes Sector Nord
Inici de les jornades festives als barris
del municipi al Sector Nord.

19,20 i 21 de juny

Festa Major Infantil
La Festa Major de Sant Joan City és un
dels esdeveniments més esperats de
l’any. Els nens i nenes són els autèntics
protagonistes durant tres dies. La diversió està assegurada en un programa
que cada any reuneix més infants
d’arreu de la comarca.
Consulteu tota la informació al web
http://fmisantjoancity.blogspot.com.es

Festa Major
La Festa Major d’enguany se celebrarà
els dies 23, 24 i 25 de juny. Des de la
regidoria de Cultura, amb el suport de
nombroses entitats, ja es treballa per
perfilar el programa d’actes pensat per
a tots els públics.
Darrerament s’han implicat nous
col·lectius com és la Comissió de Joves
Arruixats i s’han introduït millores en
l’organització de la Festa Major que ha
trobat nous espais amb èxit.

Diada Nacional de Catalunya
El municipi s’afageix als actes amb motiu
de la Diada Nacional de l’11 de Setembre. El vespre del dia 10 es programarà
la Marxa de Torxes. En paral·lel a l’acte
institucional l’11 de Setembre, Sant Joan
també aportarà el seu gra de sorra a la
mobilització que es faci arreu del país.

