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Editorial

Responsabilitat de tots!
Encarem unes dates en què els missatges de solidaritat s’escampen per
tot arreu. És Nadal i sovint són temps també de reflexió, de fer balanç i de
pensar en com podem fer les coses una mica millor. En aquest context
d’harmonia us proposo que sigueu més solidaris que mai amb el vostre
poble, Sant Joan de Vilatorrada. Entenc la solidaritat com una actitud, una
manera de fer que, per exemple, té cura dels recursos públics, que al cap
i a la fi ens afecten a tots. Penso en la neteja, l’ús dels equipaments, el
manteniment de la via pública. Cadascun de nosaltres té la responsabilitat
de fer-ne un bon ús. Fer-ho és estimar-nos una mica més a nosaltres, però
sobretot al nostre poble. En un moment en què els recursos escassegen
tenir cura dels serveis públic es fa més imprescindible que mai.
Des de l’equip de Govern que tinc el privilegi d’encapçalar encarem un
nou mandat amb més energia que mai i també, deixeu-m’ho dir, amb
l’expertesa dels darrers quatre anys. Ara coneixem el funcionament de
l’Ajuntament, hem agafat velocitat de creuer i tenim el convenciment que
ajudarem a tenir un poble més amable, cohesionat i referent. Tenim un entorn natural fantàstic, l’atracció dels nostres establiments de restauració és
manifesta i cal seguir treballant per atraure noves activitats empresarials.
Creure’ns-ho és el primer pas per anar endavant, sempre fent costat a
qui més ho necessita. Comptem amb una bona xarxa de serveis socials,
magnífics professionals i equipaments de nivell com l’Escola d’Adults, la
Biblioteca o l’Escola de Música, així com la resta de centres d’educació infantil, primària i secundària. Cal preservar aquests recursos i tenir-ne cura
com si fossin nostres, que de fet ho són.
Som un poble dinàmic i els darrers dies ho hem tornat a demostrar amb
noves propostes festives i comercials. El Nadal ja és aquí, passeu unes
bones festes amb una molt bona entrada d’any!. 		
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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Ple municipal

Presentació del nou ple municipal
del mandat 2015-2019 a l’Ajuntament
Els resultats de les eleccions municipals del passat mes de maig han dibuixat el nou ple de l’Ajuntament de
Sant Joan de Vilatorrada per al mandat 2015-2019. L’equip de Govern
està format pels sis regidors de CiU i
els tres d’ERC, que donen continuïtat
al manat anterior en què ja van governar junts.
Grups a l’oposició
Els grups de l’oposició estan configurats de la següent manera: quatre
regidors de Compromís amb Sant
Joan, tres regidors del PSC i un regidor del PPC.
Imatge de grup amb els disset regidors que formen el ple de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

EQUIP DE GOVERN

OPOSICIÓ

Gil Ariso
Alcaldia
Urbanisme

Ignasi Lladó
Economia i règim intern

Ramon Planell
Gestió i planificació
dels recursos i el medi
ambient
Participació ciutadana
Promoció econòmica

Albert Marañón
CSJ-ICV-ME-E

Iban Hortal
CSJ-ICV-ME-E

Núria València
CSJ-ICV-ME-E

Xus Segura
Benestar social i
envelliment actiu
Salut

Jordi Pesarrodona
Cultura i lleure educatiu
Infància i joventut
Igualtat, cooperació i
ciutadania

Jordi Gesé
Seguretat ciutadana i
mobilitat
Esports

Yolanda Rodríguez
CSJ-ICV-ME-E

Èlia Tortolero
PSC - CP

Paquita García
PSC - CP

Laura Vilanova
Obres i Manteniment

Eduard Mata
Mar Osete
Comerç, Turisme i Consum Educació

David Antoine López
PSC - CP

Josep Lluís Javaloyes
PPC
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Finances municipals

Rebaixem l’impost de circulació i la
taxa de les terrasses aquest 2016
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha aprovat les ordenances
del 2016 amb la voluntat que els
ciutadans no hagin de pagar més
diners l’any vinent, tal i com s’ha fet
els darrers anys en què s’aplica una
política de moderació fiscal. Tot i que
no s’augmenten els impostos i per
tant es manté la recaptació, la gestió
acurada de l’equip de Govern fa
possible poder preservar uns serveis
públics de qualitat.
Rebaixa de les taxes
Les principals novetats fan referència a la reducció del 15% en la taxa
de les terrasses a la via pública per

a bars i restaurants i la rebaixa de
l’1% en l’impost de circulació de vehicles. L’Ajuntament congela de nou
l’Impost d’Activitats Econòmiques
(IAE). Pel que fa a l’Impost de Béns
Immobles (IBI), l’Ajuntament mantindrà la recaptació global obtinguda
aquest 2015 i l’impacte en els rebuts serà mínim amb augments que
oscil·laran entre els 3 i els 14 euros.
Escombraries i cementiri
Finalment, la taxa d’escombraries i
d’ús del cementiri es congelen un any
més. Quant a la taxa d’escombraries,
cal recordar que en els darrers cinc
anys l’augment ha estat del 3%.

1
2 Rebaixa de l’1% de l’Impost de Circulació
3 Es congela l’IAE i la taxa d’escombraries
del 15% de la taxa de terrasses
4 Reducció
a la via pública per a bars i restaurants

Es manté la recaptació global de l’IBI amb
lleugers augments d’entre 3 i 14 euros

L’Ajuntament urbanitzarà el canal i vol endreçar la zona esportiva
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada urbanitzarà el tram de canal
que queda descobert a l’entorn de la
zona esportiva i també proposa millores en tot aquest espai en un dels
projectes més destacats del mandat
2015-2019.
Continuïtat al canal
El primer pas que es proposa des de
l’àrea d’Urbanisme és el de donar
continuïtat al canal que ressegueix
el nucli fins al pont gran. La voluntat
és continuar aquesta obra passat el
pont i que tingui continuïtat en tota la
zona esportiva. Ara el canal queda

descobert i s’hi han anat acumulant
les canyes i la vegetació.
Zona esportiva més amable
Aquesta urbanització comportarà fer
més visible l’accés al Pavelló Esportiu
que ara queda darrera el canyissar.
A més, l’Ajuntament també estudia
ampliar l’accés al camp de futbol
per als vianants i fer-hi un espai verd
amb parc infantil. Aquesta actuació
es completaria amb una anella circular que resseguiria tot el perímetre de la zona esportiva. Funcionaria
com un itinerari per al lleure i la pràctica esportiva a l’aire lliure.

Imatge en què se simula l’actuació dissenyada al Pla Director

Fem públics els sous de l’equip de Govern i dels regidors de l’oposició
Tal i com ja es va fer en el mandat anterior en aquest Pregoner que teniu entre mans fem
públics els sous dels membres
de l’equip de Govern i dels regidors de l’oposició. L’Ajuntament
fa un exercici de transparència
amb el conjunt de la ciutadania en fer públics els sous que
s’estableixen a partir de la
dedicació de cada representant públic.

Equip de Govern

Retribució bruta anual

Gil Ariso (alcalde)
Ignasi Lladó (1r tinent alcalde)
Ramon Planell (2n tinent alcalde)
Xus Segura (3a tinent alcalde)
Jordi Pesarrodona (4t tinent alcalde)
Jordi Gesé (5è tinent alcalde)
Laura Vilanova (regidora)
Eduard Mata (regidor)
Mar Osete (regidora)

40.000 euros
17.600 euros
13.800 euros
14.800 euros
13.800 euros
13.600 euros
12.000 euros
8.000 euros
12.000 euros

Oposició

Retribució bruta anual

Albert Marañón (CSJ-ICV-ME-E)
Iban Hortal (CSJ-ICV-ME-E)
Núria València (CSJ-ICV-ME-E)
Yolanda Rodríguez (CSJ-ICV-ME-E)
Èlia Tortolero (PSC - CP)
Paquita García (PSC - CP)
David Antoine López (PSC -CP)
Josep Lluís Javaloyes (PPC)

2.400 euros
2.000 euros
2.000 euros
2.000 euros
2.400 euros
2.000 euros
2.000 euros
2.400 euros

Societat
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Urbanisme

La rotonda nova de la zona esportiva
ja ordena el trànsit al sector nord
La rotonda nova de la zona esportiva de Sant Joan de Vilatorrada
ha permès millorar la mobilitat i reforçar la seguretat al sector nord.
Les obres de construcció d’aquesta
nova rotonda van acabar a finals
d’estiu després de quatre mesos
de treballs en una actuació que
també reforça els accessos a la
zona esportiva.
Més seguretat
L’actuació ha permès millorar la
seguretat tant per als vehicles com
per a les persones perquè ara ja no
cal travessar els carrils. Tot aquest
entorn és molt transitat. L’antiga
carretera de Calaf és utilitzada per
als veïns dels nuclis de Fonollosa i
Fals. La construcció de la rotonda
ha tingut un cost de 235.000 euros, una xifra inferior a la prevista
inicialment, i ha comptat amb el
finançament de la Diputació de
Barcelona.

L’actuació ha permès millorar de manera notable la mobilitat i la seguretat a la zona nord del municipi

Nova senyalització vertical

Urbanització de carrers
Una de les darreres actuacions en matèria d’urbanització dels carrers del
municipi han estat les obres al carrer Balmes. Els treballs han permès reurbanitzar el darrer tram d’aquest carrer a tocar del Passeig del Riu.

Amb la voluntat de millorar la senyalització i promoure una mobilitat més
segura, la Brigada Municipal ha renovat un total de sis conjunts de cartells
de senyalització vertical. A més, s’han renovat els cartells de tretze conjunts
més distribuïts en diferents espais del municipi.

Fotografia del tram final del carrer Balmes que ha estat reurbanitzat

Societat
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Medi ambient

Es proposa un conjunt d’accions per
millorar el manteniment del Parc Llobet
Atenent la demanda d’un grup de
veïns de Sant Joan de Vilatorrada,
l’Ajuntament ha planificat un conjunt d’accions de manteniment i millora al Parc Llobet. Pel que fa a les
accions de manteniment, des de la
regidoria de Medi ambient s’han retirat les soques dels arbres morts i
s’han esporgat la resta d’arbres. En

breu s’actuarà als sorrals de la zona
infantil i s’ajardinaran els talussos.
A curt termini es repararà la tanca
perimetral del camp de futbol que
ha quedat malmesa.
Accions que requereixen inversió
L’Ajuntament també estudiarà altres
accions que requereixen una inver-

sió important. Caldrà avaluar el cost
per fer possible la tanca perimetral
del carrer Trafalgar i l’enjardinament
i la plantació de nous arbres per
millorar els espais verds. Des del
consistori es vol posar en valor tot
aquest entorn, que tot i que necessita actuacions, és utilitzat pels veïns
del sector Llobet.

Instal·lació de 298
noves llums LED
Aquest mes s’inicia la instal·lació dels
298 llums LED pendents que substitueixen l’enllumenat de vapor de
mercuri que aconseguiran un estalvi
energètic del 80%. La tecnologia LED
ofereix una il·luminació més eficient
i arribarà a tot l’enllumenat del municipi durant les properes setmanes.
L’actuació té un cost de 130.680 euros.

Asfaltat el camí de Vilatorrada

Projecte d’educació mediambiental
El camí de Vilatorrada ha quedat asfaltat. Aquesta via enllaça amb
el dipòsit d’aigua potable, del qual també s’ha reforçat el perímetre
deixant-lo tancat. L’actuació ha tingut un cost de 53.000 euros.

Aquest mes de desembre es desenvolupa el projecte d’educació mediambiental Quatre hàbitats de la Catalunya Central a la zona del Passeig del Riu. Es
pretén la posada en valor d’aquests quatre hàbitats (màquia, raureda, alzinar
i pineda). Els alumnes del SINS Cardener destinen una part de les hores de
voluntariat a aquest projecte en què també es vetllarà per un tram del riu.

Es completa la millora forestal
del bosc de la finca de Joncadella

Nou talús al Torrent Fondo
Per evitar la seva degradació l’Ajuntament ha actuat per refer amb pedra natural el talús al Torrent Fondo-Poal. La paret s’ha refet i d’aquesta manera es
permet el pas pel camí del Poal sense interferències, tal i com passava ara en
què hi havia el risc que caigués el talús. Aquesta actuació ha tingut un cost de
36.000 euros.

S’ha completat la millora forestal de les tretze hectàrees de bosc de la
finca de Joncadella a través de la qual s’ha aconseguit reduir la massa
de combustible del bosc. La biomassa extreta es destinarà a la combustió en calderes en forma d’estella i s’han plantat espècies pròpies.

Societat
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Promoció econòmica

L’Ajuntament promou la creació de
l’Associació d’empresaris del municipi

El CIO és referent
en l’àmbit de la
formació

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada impulsa la creació de
l’Associació d’empresaris del municipi a través d’una primera trobada
amb una quinzena d’empresaris. En
el marc de les reunions empresarials que es convoquen de manera
periòdica s’ha treballat en aquesta
proposta que ha tingut una molt
bona acollida. L’àrea d’Empresa de
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada donarà tot el suport per formalitzar l’associació.

El Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació
CIO Cal Gallifa es manté com un
referent en l’àmbit de la formació
al territori. Destaca que aquest any
s’han programat tres edicions del
curs d’operador de carretons elevadors amb la participació de prop de
50 usuaris i un curs de soldadura de
40 hores per a quinze participants.
El CIO ha programat cursos a través
del SOC d’anglès i de competències
d’auxiliar administratiu generals.

Programa d’impuls
L’acció està emmarcada en el programa Impuls de la Col·laboració
Empresarial a Sant Joan de Vilatorrada, gestionat per l’Ajuntament

Imatge de la darrera reunió amb els empresaris industrials del municipi

i el Consell Comarcal del Bages i
que compta amb el suport de la
Diputació de Barcelona, el Servei
d’Ocupació de Catalunya i el Fons

Social Europeu. En paral·lel, es treballa per canalitzar la portada de la
fibra òptica des de la zona esportiva
fins al polígon Pla dels Vinyats I.

El programa d’emprenedoria creix aquest curs

Aquest curs s’amplia el programa ‘Cultura Emprenedora a l’Escola‘ a l’Escola Collbaix després de l’èxit assolit
l’any passat a l’Escola Ametllers i arriba ara a uns 80 nens i nenes. Els alumnes de 5è de primària de les dues
escoles han visitat l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada per sol·licitar els tràmits pertinents per posar en
marxa els seus projectes d’emprenedoria que inclouen tots els passos per fer realitat una empresa.

Mercat laboral
En paral·lel, l’Ajuntament ha ofert
directament una quinzena més de
cursos adreçats a persones en situació d’atur per aconseguir millorar
capacitats i ajudar a inserir-los al
mercat laboral. S’han treballat les
TIC, l’ús de les xarxes socials, les
tècniques per fer un bon currículum
o aspectes com són la motivació i
els consells més efectius per trobar
feina. Fins a principis de desembre
des del CIO Cal Gallifa es tenen
comptabilitzats 228 contractes de
treball realitzats entre els usuaris
del centre.
Formació empresarial
El CIO també ha programat el cicle
de jornades i tallers empresarials
gratuïts dirigits a empreses i emprenedors del municipi, que ha reunit aquest 2015 una seixantena
d’inscrits. Els participants han aprofundit en aspectes com el lideratge,
la innovació, tècniques de venda,
etc. Aquest cicle ha comptat amb el
suport de la Diputació de Barcelona.

Participació ciutadana

Es concreta el Pla d’Actuació Municipal 2015-2019
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha elaborat el Pla d’Actuació
Municipal 2015-2019, que recull els
principals compromisos d’actuació
per al mandat actual. Les mesures
acordades per l’equip de Govern
són el fruit del Pla Estratègic SJV-

2025 elaborat des del Consell de la
Vila i amb aportacions fetes per la
ciutadania en el procés participatiu.
Seguiment continuat
La
regidoria
de
Participació
ciutadana i el Consell de la Vila faran

un seguiment continuat del compliment dels compromisos establerts.
El document es podrà consultar a
la pàgina web i incorpora unes 150
accions que es distribueixen a través
de cada regidoria. Entre les mesures
proposades, destaca l’adequació

dels espais a l’entorn de la zona esportiva, la urbanització de la plaça
Lluís Companys, la potenciació de
les activitats formatives o el projecte
per millorar la comunicació amb la
ciutadania a través d’una nova pàgina web.

Societat
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Benestar social i envelliment actiu i Salut

L’Ajuntament vetlla per mantenir
la cohesió social al municipi
Benestar social i envelliment actiu
i Salut de l’Ajuntament vetlla per
mantenir la cohesió social. El municipi es beneficiarà dels programa
complementari de Garantia de la
cohesió social de Diputació de Barcelona aquest 2016. Totes les accions obligaran a incorporar nous
professionals a l’àrea de Benestar
Social. Un dels col·lectius preferents és el dels infants i adolescents
i en aquest sentit s’intensificaran
les accions d’atenció i suport a

les famílies. En paral·lel, també
s’orientaran
una
quarantena
d’usuaris de Serveis Socials en
matèria laboral i formativa.
Discat, tot un referent
El tercer projecte serà la consolidació de la Fira Discat que viurà
la segona edició. A més de ser referent entre els professionals del
sector, consciencia la població. En
paral·lel, també s’impulsarà el pla
d’inclusió municipal.

Imatge de la primera edició de Discat

El Centre Obert la Cabanya també
dóna servei durant els mesos d’estiu
Durant els mesos de juliol i agost
el centre obert la Cabanya va obrir
les seves portes donant continuïtat
a les activitats del servei socioeducatiu que ofereix als infants i adolescents d’entre 3 i 16 anys i a les
seves famílies de manera regular.
Subvenció de la Generalitat
El desenvolupament de les activitats educatives, de lleure i esportives durant el període de vacances escolars va ser possible a partir
d’una subvenció atorgada per la

Generalitat de Catalunya. Aquest
partida econòmica, estesa a altres
municipis, ha permès la promoció
d’actuacions socioeducatives amb
la finalitat de garantir la cobertura
de necessitats bàsiques dels infants i adolescents atesos. A Sant
Joan de Vilatorrada es van poder
contractar dues tècniques socials i
un monitor/a de l’àmbit del lleure,
a banda de la professional del
centre obert. Durant l’estiu es van
poder disposar d’uns recursos
humans que van afavorir poder

realitzar activitats esportives i de
piscina, així com poder distribuir
una atenció més eficaç i personalitzada a les necessitats de cada
infant i/o adolescent.

‘Cap nen ni nena
sense joguina’
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada fa una crida a la ciutadania
perquè participi a la campanya de
Reis ‘Cap nen ni nena sense joguina‘.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és que
els infants de 0 a 11 anys puguin tenir un detall la nit de Reis. Tothom pot
participar fent entrega d’una joguina
nova o bé fent una petita aportació
econòmica.
Punt de recollida
Podeu portar les joguines noves
als Serveis d’Atenció Social de
l’Ajuntament. L’any passat un total de 62 famílies es van beneficiar
d’aquesta campanya solidària, que
compta amb la col·laboració desinteressada de les entitats de Sant Joan
de Vilatorrada.

Setmana de la
Gent Gran

Alimentació completa
Per poder cobrir les necessitats integrals dels 23 infants i/o adolescents que van participar en el programa es va disposar d’un servei
de càtering (esmorzar i dinar) que
va permetre garantir una alimentació completa i saludable.

La regidoria de Salut de l’Ajuntament
de Sant Joan de Vilatorrada ha obtingut les conclusions de la diagnosi
encarregada per dotar el municipi
d’un Pla de Salut Local.

La regidoria de Benestar social i envelliment actiu va organitzar amb
èxit el passat mes de novembre la
Setmana de la Gent Gran de Sant
Joan de Vilatorrada. Es va programar una jornada de portes obertes a
la Residència l’Atzavara, una sessió
de reiki, sardanes, una sortida a la
Seu d’Urgell amb el grup artístic i els
vestits de paper de l’Associació Gent
Gran Les Oliveres.

Radiografia del municipi
El document, que ha comptat amb
el suport de la Diputació de Barcelona, apunta algunes dades a tenir
en compte. La diagnosi constata
l’augment de la població major de
84 anys al municipi i destaca que el
nombre mitjà de fills per dona va ser

Festa amb 300 persones
La setmana es va tancar amb una
festa a Cal Gallifa en què van participar 300 persones. L’actuació del
grup ‘Els Marinant’ va acompanyar
també l’homenatge a les persones
nascudes l’any 1931 i que aquest
2015 han celebrat el 84è aniversari.

S’obté la diagnosi per plantejar polítiques de salut

El document obtingut permet plantejar les polítiques en matèria de salut

d’1,3. Els experts apunten que hauria rant el període 2010-2013 es van
de ser superior a 2,1 per garantir el produir 41 defuncions evitables, un
relleu d’una generació. A més, du- 13% del nombre total de morts.

Societat
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Seguretat ciutadana

Policia Local de Proximitat
Fotografia de família de tots els participants a l’acte al saló de plens de l’Ajuntament

La Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada ha celebrat la seva patrona
aquest novembre amb un acte al
saló de plens de l’Ajuntament, on es
va posar en valor el paper del cos
policial en la seva relació amb les
entitats del municipi. En aquest acte
es va projectar un vídeo il·lustratiu

de les tasques realitzades en
col·laboració amb totes les entitats i
es va convidar com a ponent Miquel
Riera, president de Creu Roja Manresa, per debatre i explicar experiències. El rol de policia de proximitat
va ser destacat tant per l’alcalde Gil
Ariso com pel regidor de Seguretat

ciutadana i mobilitat, Jordi Gesé, que
també van felicitar i agrair la tasca i
servei del cos de policia local.
Desena edició
En la seva desena edició de la celebració de la patrona també va servir
per retre homenatge als agents de la

Policia Local i als companys dels cossos dels Mossos d’Esquadra i de la
Guàrdia Civil amb qui han compartit
actes de servei de manera exitosa
darrerament. L’acte va comptar amb
altres membres i agents de seguretat del municipi i de la resta de la comarca.

Consum i Turisme

Més vistes de l’Oficina Mòbil d’Atenció al Consumidor Adhesió a Bages
Turisme
L’Oficina Mòbil d’Atenció al Consumidor de la Diputació de Barcelona
potenciarà la seva presència a Sant
Joan de Vilatorrada l’any vinent. El
vehicle de Consum de la Diputació
s’instal·la al mercat setmanal dels dijous de manera periòdica i és previst
que l’any vinent visiti el municipi deu
vegades per recollir les incidències,
reclamacions, dubtes o comentaris
dels veïns i veïnes.
Subministraments bàsics
Durant aquest 2015 des de l’Oficina
Mòbil d’Atenció al Consumidor i des
del propi Ajuntament s’han canalitzat prop d’una vintena d’expedients
de consum relacionats sobretot amb
els subministraments bàsics de la
llar (aigua, llum i gas). També s’han
atès peticions relacionades amb la

L’Ofcina Mòbil d’Atenció al Consumidor reforçarà la seva presència al municipi

telefonia. A més de tramitar expedients concrets, la presència del vehicle de la Diputació de Barcelona
permet fer consultes sobre qüestions
concretes en matèria de consum. En

paral·lel, a la primavera es va programar a Cal Gallifa l’exposició ‘Consum, com som?’ de la Diputació de
Barcelona per ajudar a reflexionar
sobre els hàbits quotidians.

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada s’ha adherit a Bages Turisme,
l’entitat impulsada pel Consell Comarcal del Bages i coliderada per
l’Ajuntament de Manresa per aglutinar i impulsar les iniciatives turístiques a la comarca. L’entitat ha estat
constituïda oficialment, amb 27 municipis adherits aquest passat mes
de novembre. Des de la regidoria de
Comerç, Turisme i Consum es treballarà per posar en valor el patrimoni
històric del municipi i el seu entorn
natural que ajudin a configurar una
oferta turística concreta.
Promoció conjunta
L’organisme de promoció turística
promourà accions conjuntes que
beneficiïn tot el territori.

Cultura
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Festes

La festa es viu a Sant Joan de Vilatorrada
L’alta participació, el civisme i la
implicació de les entitats són els
denominadors comuns dels actes
festius a Sant Joan de Vilatorrada.
L’Ajuntament vol agrair públicament als voluntaris la seva participació transversal en diferents esdeveniments que han permès que
el poble compti amb un calendari
festiu de qualitat.
Festes que són un referent
La Festa Major va ser tot un èxit i
la Festa Major Infantil va mantenir
la qualitat i esdevé tot un referent
al territori. El programa de Festa
Major va potenciar els nous espais per al col·lectiu més jove. I la
Festa Major Infantil va renovar la
seva capacitat d’atraure un públic
familiar que ve des de diferents
punts de la comarca. El col·lectiu
Festiu i l’entitat de Joves han trobat nous punts de col·laboració,
un fet que es valora en positiu des
de la regidoria de Cultura. A més,
el municipi també va programar
amb èxit les festes de Setmana
Santa i Carnestoltes. Les entitats
es fan seves les festes i participen
activament. L’Ajuntament vol continuar potenciant els actes de cultura popular.

El municipi disposa d’un calendari festiu consolidat que compta amb la participació de les entitats i del públic

Escola de Música

‘Mamma Mia’ a càrrec de l’Escola de Música
Els mesos de juliol i novembre
l’Escola de Música va programar
el musical ‘Mamma Mia’ amb
la participació dels alumnes de
l’aula de cant. El muntatge va ser
tot un èxit i va destacar per la seva
gran qualitat. La magnífica acceptació registrada a l’estiu va obligar a programar dues sessions el
passat novembre, que van fer el
ple. El musical va tenir la direcció
de Guillem Cirera i Xavier Mestres.

Dues imatges del muntatge que va tenir la participació d’una vintena de cantants i músics

Embarrats

Embarrats

Embarrats rellança la història i potencia
el teixit econòmic de Sant Joan de Vilatorrada

Embarrats continua creixent i en la tercera edició va renovar l’espai de taverna convertint-lo en un gran envelat a cel obert

Sant Joan de Vilatorrada ha rellançat
la seva història i ha potenciat el seu
teixit comercial a través d’Embarrats,
que aquesta tardor va tornar a fer el
ple. El certamen renova el seu poder
de convocatòria i es consolida com
un esdeveniment massiu, de recreació històrica i vinculat a la seva gent.
Més novetats
La fira incorpora cada any que passa
novetats per mantenir el seu atrac-

tiu. Enguany es va estrenar el nou
espai de taverna-envelat a cel obert
i es van introduir nous espectacles
de carrer. A més, la tercera edició de
la fira va reunir prop d’un miler de
visitants a les visites teatralitzades
a les antigues fàbriques tèxtils.
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada vol agrair la col·laboració de
les entitats i la implicació a títol individual de desenes de persones que
fan possible una festa molt popular.

Les visites a les antigues fàbriques tèxtils, un dels punts forts del certamen

Educació

El programa ‘Lècxit’ repeteix a la Biblioteca
La regidoria d’Educació promou el
segon curs del programa de voluntariat ‘Lècxit’ per al foment i millora
de la comprensió lectora entre els
infants. La iniciativa compta amb
la participació de les tres escoles
de primària (Ametllers, Joncadella
i Collbaix) que han proposat els
infants que necessiten un reforç en
matèria de lectura. També hi participen l’Escola d’Adults, l’Institut
Quercus i l’escola de Lledoners. Els
adults que fan de voluntaris destinen

una hora a la setmana a acompanyar els infants a endinsar-se en
l’apassionant món dels contes i dels
llibres d’una manera àgil, amena i
divertida. La Biblioteca Cal Gallifa cedeix les seves instal·lacions per portar a terme el programa que també
es nodreix del material del centre.
Els voluntaris expliquen els llibres als
infants i els ajuden a llegir promovent els seus interessos i curiositats.
Aquest curs el programa compta
amb dotze parelles lingüístiques.

Aquest curs el programa compta amb dotze parelles linguístiques
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Exposició ‘Escoles
El Centre Municipal de Formació de Persones d’altres mons‘

Adultes incorporarà un psicopedagog
El Centre Municipal de Formació
de Persones Adultes (CMFPA) incorporarà a partir de gener un
psicopedagog de reforç. Aquesta
figura permetrà atendre de manera més personalitzada els alumnes
del centre, la majoria dels quals
procedeixen dels dos instituts del
municipi i sovint viuen situacions de
dificultat social i econòmica al seu

entorn més proper. La voluntat és
evitar l’absentisme i ajudar aquests
alumnes a recuperar el ritme habitual de les classes.
Programa pioner
La incorporació d’aquest professional forma part d’un programa
pioner de l’àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de

Barcelona. Sant Joan de Vilatorrada compartirà aquest psicopedagog amb Sallent, Súria, Sant Fruitós
i Cardona en una experiència que
es vol ampliar a altres comarques.
L’Escola d’Adults compta aquest
curs amb prop de 200 alumnes i
realitza una tasca molt valuosa de
suport i atenció a joves i a les seves
famílies.

Acaben les obres a l’entorn de l’escola Collbaix
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha completat aquesta tardor
les obres de millora dels accessos
i la mobilitat al voltant de l’escola
Collbaix. Els treballs han permès que
el centre disposi d’una nova porta
d’accés amb una vorera més ampla
equipada amb pilones que garanteixen la seguretat dels alumnes.
Carril de càrrega i descàrrega
En paral·lel, s’ha senyalitzat un nou
carril de càrrega i descàrrega al
carrer Salvador Espriu per als pares
i mares dels alumnes de quart,
cinquè i sisè de primària. El carril
ajudarà a una circulació més fluida
en les hores d’entrada i sortida. Els
treballs han comptat amb la super-

Les obres a l’entorn permeten major seguretat i una mobilitat més àgil

visió de la regidoria d’Educació. És
previst que a partir de febrer continuïn les actuacions al centre amb
l’inici de les obres als vestidors del
gimnàs. També s’acabarà d’adequar

l’espai d’aparcament. En paral·lel,
l’Ajuntament farà altres accions de
manteniment als centres municipals.
Durant el Nadal es pintarà l’Escola
de Música aprofitant les vacances.

La regidoria d’Educació destina 50.000
euros en beques aquest curs 2015-2016
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada potencia la partida econòmica
en matèria de beques. La regidoria
d’Educació destina més de 50.000
euros aquest curs 2015-2016 a
aquest concepte per ajudar les famílies i els infants i joves que passen
per major dificultat.
Material escolar i menjador
Les beques de material, llibres i
menjador per als alumnes de segon
cicle d’educació infantil, primària i
secundària obligatòria ascendei-

xen a 41.788 euros. La regidoria
d’Educació ha atorgat 175 beques
de material i llibres, de 100 euros
cadascuna, i un total de 92 beques
de menjador, que representen una
ajuda de 264 euros per família (es
cobreix el 25% del cost del tiquet de
menjador de tot el curs).
Llar d’infants municipal
L’Ajuntament ha concedit beques
d’escolarització i menjador per a la
llar d’infants municipal El Xiulet per
un valor de 8.683 euros. S’han ator-

gat onze beques d’escolarització i
setze beques de menjador procedents del suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals del Pla Xarxa de Governs Locals
2012-2015 de la Diputació de Barcelona.
Escola d’Adults
Finalment s’han concedit onze
beques d’escolarització amb un valor total de 1.037 euros per a l’Escola
Municipal d’Adults. Resta pendent
atorgar la segona convocatòria.

Imatge de l’exposició a la Biblioteca

Durant el setembre la regidoria
d’Educació va programar l’exposició
‘Escoles d’altres mons’ del fotoperiodista Kim Manresa. L’autor plasma la realitat d’escoles ben diferents
i vol reconèixer la tasca educativa i
l’esforç que fan milions de nens i
nenes d’arreu per assistir a l’escola.
L’experiència durant 21 anys del fotoperiodista es va poder observar a la
Biblioteca que va rebre la visita del
comissari de la mostra, el periodista
salvadorenc Ernesto García.

Xerrada
conjunta de
les tres AMPA
El proper febrer les AMPA de les escoles Collbaix, Ametllers i Joncadella
organitzaran per primera vegada una
xerrada de manera conjunta. L’acte
‘El viatge de primària a secundària’
s’adreça als pares i mares dels
alumnes de 6è de primària. Des de
la regidoria d’Educació es vol destacar la importància que les tres AMPA
de les escoles del municipi comparteixin projectes comuns.

Projecte ‘Un tomb
per Catalunya’
L’Escola d’Adults Municipal participa
al projecte ‘Un tomb per Catalunya’,
juntament amb l’Escola Carme Karr i
la Biblioteca Cal Gallifa. Aquesta iniciativa comportarà la creació de nou
murals exposats en aquests centres
en què es podran observar els diferents hàbits i trets culturals del país
de manera amena i didàctica.

Esports
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L’Ajuntament continua les accions de millora i
manteniment de les instal·lacions esportives
La
regidoria
d’Esports
de
l’Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada continua les accions
de millora a les instal·lacions municipals. Durant els darrers mesos
s’ha millorat el paviment de la pista
poliesportiva exterior coberta. Les
obres han permès disposar d’un
terra antilliscant i s’han renovat les
porteries de futbol sala i les cistelles
de bàsquet.
Fer compatibles els equips
L’Ajuntament ha reforçat una Imatges de les noves porteries i cistelles de bàsquet de la pista poliesportiva i les baranes d’accés al Pavelló Municipal
instal·lació utilitzada pel CB Vilatorrada i el Futsal Athletic Vilatorrada bles els entrenaments i els partits s’han renovat les baranes d’accés jor seguretat per a tots els usuaris
amb la voluntat de fer compati- de les dues entitats. En paral·lel, al pavelló que ara ofereixen ma- d’aquesta instal·lació.

Èxit de la 3a Festa de l’Esport

Més passejades
per a la gent
gran el 2016
Aquest proper 2016 la regidoria
d’Esports de l’Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada promourà el
Cicle de Passejades per a la Gent
Gran ‘A cent cap els 100’ que programa la Diputació de Barcelona.
Les sortides han tingut una excel·lent
resposta per part del col·lectiu de
persones grans del municipi.

La tercera edició de la Festa de l’Esport va revalidar el seu poder de convocatòria

La tercera edició de la Festa de
l’Esport va homenatjar el talent del
municipi. Román Montañez va ser
designat millor esportista de Sant
Joan de Vilatorrada en una vetllada que va reunir més de 200 persones a Cal Gallifa. La iniciativa de la
regidoria d’Esports de l’Ajuntament
compta amb el suport de les entitats
del poble.
Millor esportista
El jurat va reconèixer la tasca de
Román Montañez, actualment a les
files de l’ICL Manresa, i amb una tra-

jectòria de 500 partits a l’ACB des de
la temporada 1997-1998.
Més disciplines
En el transcurs de la nit també es van
premiar Daniel López i David Pleguezuelos, com a millor entrenadors pel
seu paper al capdavant de l’infantil
A del FC Joanenc amb tres ascensos
consecutius, i Albert Criado, per la
seva trajectòria en diferents equips
de futbol en què ha arribat a jugar a
2a Divisió B. El jurat també va distingir
l’atleta David Martín, en la categoria
millor promesa esportiva, i l’infantil A

del FC Joanenc, millor equip base.
Millor equip sènior
El premi al millor equip sènior va ser
per al Futsal Athletic, campió de lliga
la temporada passada amb l’ascens
a Primera Catalana, i el reconeixement al millor esportista veterà va
anar a parar a mans de Rosi Fenoy,
per la seva dedicació en el camp
del fitness. Finalment, es va fer una
menció especial a títol pòstum a Andreu Garcia, un dels impulsors de la
creació del CB Vilatorrada i exregidor
d’Esports l’any 1986.

Calendari concretat
El cicle ja té les dates confirmades de
cara a aquest 2016. Les sortides seran a Arenys de Munt (20 de gener),
Vilafranca del Penedès (17 de febrer),
Badia del Vallès (16 de març) i Sant
Joan de Vilatorrada (6 d’abril).

Imatge d’una de les caminades

Opinió
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Continuem treballant!
Els resultats electorals del passat mes de maig, on vàrem
ser la força més votada amb el 32,50% dels vots, ens
van tornar a donar la possibilitat d’estar al Govern de
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. El més important
és treballar pel teu municipi, sigui com sigui la forma o el
lloc, però fer-ho amb responsabilitats és un privilegi.
Estem convençuts que la feina feta fins al moment ha estat ben feta i som conscients que hi ha marge de millora.

L’experiència adquirida en el primer mandat ens servirà
per fer les coses encara millor essent la ciutadania la
principal beneficiada de les polítiques impulsades des de
l’Ajuntament.

diners són de tots vosaltres i preval l’interès comú. El nostre
grup té vocació de servei, som aquí per servir-vos, sense
demagògies, ni lluïments. Som directes i pragmàtics amb
un projecte pensat per fer entre tots un poble millor.

La situació econòmica segurament és millor que la que
ens vam trobar l’any 2011, però malgrat tot hem de continuar fent esforços de contenció econòmica. Actuem amb
la màxima responsabilitat perquè som conscients que els

Amb l’esperança que passeu unes bones festes restem a
la vostra disposició en tot allò en què us puguem ajudar. La
portes de l’Ajuntament són sempre obertes, escoltar-vos és
el nostre deure!

L’esquerra necessària
793 persones són les que han fet possible que Esquerra
hagi esdevingut la força decisiva a Sant Joan de Vilatorrada amb 3 regidors de 17. Una força que ens empeny a
treballar, amb humilitat però amb fermesa i decisió, per
convèncer molts ciutadans que som, malauradament,
els únics capaços de defensar la llibertat del país (que
somniem sencer) i alhora els valors del republicanisme
d’esquerres.
La nostra empremta, tot just iniciat el nou mandat popular,
ja mostra per on volem caminar. Definitivament podem dir
que la residència d’avis serà de gestió municipal. Nosaltres

creiem i defensem la gestió pública eficient per damunt del
benefici dels mercats. Cosa que no van fer ni Compromís
ni el PSOE en aquest cas.
Governem amb CiU , després d’unes llargues negociacions
que van permetre arribar a un acord de legislatura que tots
els ciutadans podreu llegir en l’anomenat Pla d’Actuació
Municipal. Són uns acords en clau de poble: inversions en
infraestructures, en millora de la formació, del medi natural, de l’ocupació i en la innovació de les nostres festes
populars; però són també uns acords que han de fer que
el nostre municipi estigui, també, al capdavant d’aquest

procés d’alliberament nacional: Ho volem decidir TOT.
Ens aquests primers mesos de govern hem començat a
veure el nou tarannà de l’oposició municipal. Tant Compromís com PSOE ens presenten propostes que poden
ser subscrites sense cap mena de dubte, però malauradament hi acaben introduint paràgrafs de compliment
impossible i sovint amb un ús exagerat de la demagògia
partidista, i que per dignitat ens obliga a votar-hi en contra
i a presentar una nova moció reconduïda. Llàstima perquè
seria tan fàcil anar a una!

Què fa l’Ajuntament?
Ha passat mig any des de l’inici d’aquesta nova legislatura
amb govern de CiU i ERC i sou nombrosos els que en algun
moment o altre ens heu preguntat, «què fa l’Ajuntament?».
I ens sap greu, però no sabem massa bé què respondre,
a banda de poca cosa.

decisió que van prendre va ser apujar-se’ls un 18,95%. Cap
aprofundiment en polítiques socials, modifiquen el pressupost per suprimir una partida destinada a garantir activitats
extraescolars als infants en pitjor situació econòmica.

i veïnes, vam proposar un pla de manteniment urgent al
sector Llobet i van votar en contra. Hem proposat millores
en el camí tan malmès entre el carrer Salvador Espriu i
l’Escola Joncadella i han votat en contra. Només van votar
a favor d’una de les propostes, facilitar la participació als
Plens i retransmetre’ls per Ràdio Sant Joan. I des del juliol
fins ara, cap canvi.

En política és habitual deixar 100 dies inicials de marge
abans de valorar. N’han passat prop de 200 i poca cosa
ha canviat, la mateixa inoperància. Bones intencions, però
cap de concretada. De fet, allò que concreten va en el sentit
contrari. Cap exercici d’austeritat en els sous, la primera

Al mateix temps, des de Compromís amb Sant Joan – ICV
– MES ens hem proposat presentar una proposta a cada
Ple i així ho estem fent. Vam proposar mesures per a la
reactivació econòmica (plans d’ocupació, ajudes a la contractació o a l’obertura de nous negocis) i CiU i ERC van votar en contra. Fruit de propostes treballades amb els veïns

El PSC de Sant Joan volem donar les gràcies a tots els veïns
i veïnes que vau confiar en nosaltres les passades eleccions municipals, gràcies a la vostra confiança els socialistes
de Sant Joan estem encoratjats i amb ganes de seguir lluitant per un poble millor i perquè la vida dels santjoanencs i
santjoanenques sigui cada dia una mica més fàcil.
Ho fem presentant mocions, i lluitant per uns serveis socials
de qualitat de de l’oposició amb ganes i entusiasme.
Hem presentat mocions en contra de la violència de gènere
que CIU i ERC ens han votat en contra per no voler assumir
que els seus governs des de la Generalitat han fet retallades molt important en matèria de dones.

Hem presentat una moció perquè Sant Joan sigui municipi
d’acollida de refugiats tenint en compte que ens trobem
davant d’un fet puntual i molt greu.
Hem votat en contra de que una de les membres de CIU no
se li donés la baixa de maternitat, ja que per els socialistes
els drets en igualtat són fonamentals. I per això lamentem
el vot en contra els drets de les dones de la regidora de
CIU però encara és més greu el vot de la regidora d’ ERC,
abanderant-se sempre que són un partit d’esquerres.
Per tant davant d’ injustícies socials els socialistes diem NO,
diem no perquè ens cal un món més just i social i amb
governs de dretes al capdavant ( PP a Espanya i CIU a Cata-

lunya) és impossible avançar i construir una societat més
equitativa.
Som el partit capaç de trobar l’encaix entre Catalunya i Espanya perquè quan nosaltres hem governat a l’estat mai hi
ha hagut aquesta confrontació.
Cal trobar una solució perquè tots els catalans i catalanes
ens puguem sentir a gust en una Catalunya on tothom tingui cabuda.
Amb els socialistes ho aconseguirem.

Si m’està llegint, el felicito. Primer per les Festes de Nadal.
Segon perquè després de llegir la soporífera propaganda
oficial de govern, no sempre és fàcil poder arribar a les
aportacions de la resta de grups municipals. Li pregaria
que expliqués als seus amics i coneguts el que llegirà:
• Saben que tenim un Govern secessionista amb majoria
absoluta, que ha pujat el coeficient de l’IBI del 0,50 al 0,55%
i no farà cap descompte del 5% als rebuts domiciliats?
• Saben que la gestió municipal a la Residència en l’exercici
2015, ha estat deficitària de 180.000 euros, pagats amb
diners de tots els santjoanencs?

• Saben que en l’Escola de Música, s’han gastat 267.120,81
€euros? El 52,33% és aportació municipal. El 13,28% és
aportació de la Generalitat, que no paga.
• Saben que aquest Govern ens està enganyant, quan diuen que aportaran 500.000 euros en plans ocupacionals,
amb recursos propis?
• Saben el perjudici creat al petit comerç, davant l’obertura
d’un establiment com Consum?
L’èxit de l’Estat del Benestar, deia R.Reagan, no es mesura
pel nombre de persones que hi accedeixen, sinó pel nombre de persones que el deixa.

Volem serveis municipals i això significa despesa pública.
Pagar més impostos. No hi ha res gratuït. Ho paguem amb
els nostres diners. L’ajuntament quan ens ofereix un servei
públic no ens està fent cap favor. Ja l’hem pagat. Hem de
saber analitzar si ens donen el servei que volem, al cost
que podem pagar. Si de veritat el necessitem i si aquest
cost és sostenible. D.Lacalle deia: “No fa falta repartir els
diners. El que cal fer és no prendre’l a les famílies ni a les
empreses(...) i permetre l’estalvi i el consum.”

Serà novament la tònica dels propers anys? Nosaltres seguirem complint la nostra obligació, escoltar-vos i fer propostes.

ppcsantjoan@hotmail.com
ppsantjoanvilatorrada.blogspot.com

Nadal

Sant Joan de
Vilatorrada
estrena amb
èxit els actes
previs a les
festes de Nadal
Fira al carrer, cantada de Nadales,
espectacles infantils i Caga Tió
El cap de setmana del 12 i 13 de desembre Sant Joan
de Vilatorrada va estrenar amb èxit tot un seguit
d’actes per donar la benvinguda a les Festes de Nadal.
L’Ajuntament, amb el suport de l’ABIC i el col·lectiu Festiu, van programar un mercat de Nadal, espectacles
infantils i un Caga Tió. La Fira de Nadal va reunir les
parades de l’ABIC al carrer Vilaseca. Dissabte a la tarda es va estrenar el muntatge ‘Una llum dins teu’ i es
va fer una cantada multitudinària de Nadales amb la
participació de tots els centres del municipi. Diumenge
al migdia va ser el torn per a l’espectacle infantil amb
música i cançons de Nadal i finalment també es va
cagar el tió.
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