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Amics i amigues,

L’Ajuntament
Gil Ariso arisopg@santjoanvilatorrada.cat
Alcaldia
Urbanisme

Ignasi Lladó lladovi@santjoanvilatorrada.cat
Economia i règim intern

Ramon Planell planellgr@santjoanvilatorrada.cat
Gestió i planificació dels recursos i el medi ambient
Participació ciutadana
Promoció econòmica

Xus Segura segurapm@santjoanvilatorrada.cat
Benestar social i envelliment actiu
Salut

Jordi Pesarrodona pesarrodonaj@santjoanvilatorrada.cat
Cultura i lleure educatiu
Infància i joventut
Igualtat, cooperació i ciutanania

Jordi Gesé gesepj@santjoanvilatorrada.cat
Seguretat ciutanada i mobilitat

Laura Vilanova vilanovanl@santjoanvilatorrada.cat
Obres i manteniment

Eduard Mata matared@santjoanvilatorrada.cat
Comerç, turisme i consum
Esports

Mar Osete osetemm@santjoanvilatorrada.cat

L'entrada a un nou any sempre genera il·lusió i planteja nous reptes, però també obliga
a valorar l'any que deixem enrere. De ben
segur que cadascú de vosaltres pot fer el
seu propi anàlisi, però en aquest cas em
pertoca fer aquest saludable exercici des
de la perspectiva de les meves funcions. En
aquest sentit, segurament compartireu que
el 2016 ha estat un any amb una intensitat
notable quant a l'activitat sociocultural i el
dinamisme comercial viscut al poble; han
estat mesos de treball conjunt i amb resultats molt positius entre l'Ajuntament i les diverses entitats que fan de Sant Joan de Vilatorrada un municipi actiu i participatiu; i ha
suposat endegar molts projectes des de les
diferents àrees de l'Ajuntament. En aquest
darrer aspecte, d'aquí uns dies serà passat
tota la feina realitzada fins avui, però molta d'aquesta tindrà influència en el present
i futur de Sant Joan de Vilatorrada. I part
d'aquest treball ha significat donar compliment al Pla d'Acció Municipal al qual aquest
equip de govern es va comprometre i, per
tant, estem contents de respectar la paraula
donada.

Un poble sempre és més fort i cohesionat
quan ciutadania i institucions van de la mà, i
Sant Joan de Vilatorrada no n'és una excepció. Si tots plegats treballem amb un objectiu comú és més fàcil i probable que assolim
els propòsits col·lectius. I la sensibilitat per a
una via pública neta i un bon manteniment
dels equipaments públics és un exemple de
la col·laboració recíproca que hi pot haver
entre ciutadans i Ajuntament. Si entre tots
som conscients de la nostra responsabilitat
i tenim cura dels nostres carrers i les nostres instal·lacions, tot serà més fàcil i serem
un exemple quant a civisme i convivència.
Potser en aquest terreny, els veïns i veïnes
hi hauríem de reflexionar i posar-nos alguns
deures de cara l'any vinent.
Per acabar, i com no pot ser d’una altra manera, desitjo a tots els santjoanencs i santjoanenques unes bones festes, tot esperant
que el 2017 sigui un any d’èxits, tant personals com a nivell de municipi i de país.
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Telèfons d’interès

Amb aquesta votació, Sant Joan de Vilatorrada tanca la seva primera experiència de pressupost participatiu, que ha donat com a guanyadores les propostes d'adequar espais de
joc al Parc Llobet i rehabilitar i fer tasques de manteniment al mateix parc. Junts, aquests
dos projectes sumen una inversió de 83.793’67€ que l'Ajuntament inclourà en el pressupost de 2017.
Tal com preveu el Programa d'Actuació Municipal 2016-2020, l'any vinent l'Ajuntament
convocarà un nou procés de pressupost participatiu en un altre barri o sector del municipi.
Resultat de les votacions del Pressupost Participatiu
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Casal de la Gent Gran
Jutjat de Pau
Correus
Ludoteca
Mancomunitat Intermunicipal del
Cardener
Ràdio Sant Joan
Residència d’Avis L’Atzavara

El passat 4 de desembre va concloure el procés de votació ciutadana per a la selecció de
projectes i propostes susceptibles de formar part del pressupost de l'Ajuntament de cara
al 2017. La votació ha mobilitzat 112 veïns i veïnes dels sectors Llobet, Palillo i Torrent del
Canigó, cridats a elegir entre les 18 propostes finalistes sorgides del període de participació ciutadana que va precedir a la votació.
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CAP Sant Joan
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Conclouen les votacions
del Pressupost Participatiu
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Ajuntament
Centraleta
Policia Local
Alcaldia
Serveis Territorials
Serveis a les Persones
Benestar Social
Espai Jove
Cal Gallifa
Centre d’Iniciatives d’Ocupació
Biblioteca Cal Gallifa
Centre Municipal de Formació
de persones adultes
Escola de Música
Pavelló Poliesportiu
Piscina Municipal
Camp de Futbol
Deixalleria Municipal

TEMA DEL DIA

Nº de vots obtinguts

Ens podeu seguir
a Facebokk i a Twitter
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ACTUALITAT MUNICIPAL
L’Ajuntament
rebaixa alguns
impostos
i taxes i congela
la majoria de
les ordenances
fiscals per al
2017

1

4

Principals reduccions

Respecte el 2015, el govern municipal redueix l’Impost sobre
Vehicles un 2% i la taxa de les terrassa un 22%. El preu dels
guals també es rebaixa per tal d’equiparar-lo al de les sortides
de vehicles, que pateix un sensible increment.

2

Es congela l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), l’Impost sobre
Activitats Econòmiques (IAE) i l’impost de Plusvàlua. També ho
fan les taxes relacionades amb el servei d’aigua, clavegueram i
cementiri.

3

Aquells veïns que tinguin domiciliat el pagament de l’IBI, es manté el descompte del 3% i el primer rebut passarà a cobrar-se a
principis de maig, no a l’abril com fins ara. El segon rebut serà a
començaments de juliol, no canvia.

5

Congelació general d’impostos,
taxes i preus públics

Canvi en el calendari de pagament de l’IBI

Petits increments

Després de cinc anys congelada, la taxa del centre de dia de la
residència augmenta 1€ l’any vinent. I la taxa de deixalles, tot i
les fortes pujades dels cànons de la deixalleria que afecten les
finances municipals, només incrementa un 2% en el cas dels
habitatges i un 8% en el dels comerços.

Recompra dels nínxols

En les ordenances de 2017 es continuarà oferint la possibilitat
que l’Ajuntament recompri els nínxols.

NOTÍCIA DESTACADA

Noves millores a la via pública pensant
en les persones amb mobilitat reduïda
La Regidoria d’Obres i Manteniment ha rebaixat voreres i cruïlles de diferents
carrers del municipi amb l’objectiu de facilitar la mobilitat de tots els vianants
i garantir l’accessibilitat universal
Les obres, que s’emmarquen dins
els plans d’ocupació i que es duen a
terme de forma periòdica, han consistit en la instal·lació de rebaixos
adaptats per a les persones amb
mobilitat reduïda als carrers Tarragona; Bonavista –cantonada amb
Av. Torrent del Canigó-; Sardana;
Pont; Sol -cantonada amb Carrer
Major-; Riu –cantonada amb c/Major-; i Muntanya –cantonada amb
carrer Sant Mateu; seguint els punts
marcats en el Pla Director d’Accessibilitat encarregat a la Diputació de
Barcelona l’any 2013.

Primeres passes per a
la creació d’un Centre
d’iniciativa empresarial
industrial al municipi
Bages, districte industrial XXI

Sota el nom de “Bages, districte industrial XXI”, el Consell Comarcal del Bages persegueix abordar la transformació
econòmica de la comarca amb un fort
component d’innovació. En total, el pla
preveu una inversió d’uns 2,75 milions
d’euros, la meitat dels quals serien aportats per fons europeus –a través de la
convocatòria de la Generalitat emmarcada en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020-, i
l’altra meitat a càrrec de les entitats que
hi participen: Consell Comarcal, Ajuntaments de Manresa, Sant Joan de Vilatorrada i Sallent, Fundació Universitària del
Bages, Fundació Universitària Balmes i
CTM Centre Tecnològic.

Sant Joan de Vilatorrada:
pol per a l’estímul de
l’emprenedoria

En el cas de Sant Joan de Vilatorrada,
l’Ajuntament ha presentat el projecte per
a la creació d’un Centre d’Allotjament
d’Empreses, edifici que oferiria 10 espais
modulables d’uns 80 metres quadrats
amb les infraestructures i l’equipament
necessaris per poder-hi desenvolupar
tallers i formació. La creació d’un espai
d’aquestes característiques suposaria
convertir Sant Joan de Vilatorrada en
el principal i únic pol de la comarca del
Bages que facilitaria l’inici de l’activitat industrial dels emprenedors en l’àmbit de
la indústria metal·lúrgica.
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ACTUALITAT MUNICIPAL
NOTÍCIA DESTACADA

L’Ajuntament implantarà un sistema
de reconeixement d’ADN que permetrà
identificar els excrements de gossos
trobats a la via pública
En què consisteix el sistema?
La nova ordenança municipal obligarà als responsables d’animals de companyia a censar els seus gossos, col·locar-los un xip d’identificació i sotmetre’ls
a un senzill anàlisi de sang que servirà a l’Ajuntament per crear una base de
dades. La recollida i custòdia de les mostres dels excrements del carrer per
part d’un funcionari municipal i l’anàlisi posterior al banc d’ADN serviran per
saber si el gos està censat o no, per correlacionar els excrements dipositats
a la via pública amb l’individu que els ha generat, i per iniciar els expedients
sancionadors en cas que procedeixi.

Eradicar l’abandonament animal
El nou sistema, a més, també permetrà identificar, de forma fidedigna i inalterable, els propietaris dels gossos abandonats o amb indicis de maltractament
i actuar en conseqüència amb l’objectiu de sancionar i eradicar aquestes
actituds.

Recuperació de diversos
espais naturals del
municipi
La Regidoria de Gestió i
Planificació dels Recursos
i el Medi Ambient ha dut a terme
treballs de recuperació en tres
zones del terme.
Pas a gual natural
S'ha actuat realitzant feines de millora a l’alçada
de la resclosa de les tres fàbriques. En aquest
punt, els operaris han recuperat el pas a gual
natural que permet i facilita la continuïtat de
l’itinerari que comença sota l’Eix Transversal i
enllaça amb la rotonda de Lledoners.

Recuperació de la llera del riu
Cardener
Aquests treballs han anat a càrrec dels operaris
del Pla Local d'Ocupació i les tasques han permès recuperar la llera del riu.

Plantació de salzes
al tram urbà del riu
Finalment, també s’ha arranjat el tram urbà del
riu Cardener, on s’hi ha realitzat una plantació de
salzes per a poder recuperar el bosc de ribera.

Els regidors del govern municipal
s’adhereixen de forma voluntària a
l’Assemblea d’Electes de Catalunya
Tots els regidors i regidores de l’equip de govern s’han
inscrit de manera voluntària a aquesta plataforma impulsada per l’Associació de Municipis per la Independència
Què és l’AECAT?

Què implica l’adhesió?

Un organisme impulsat per l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) -amb el suport de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC)- que
incorpora alcaldes, regidors i diputats d’arreu del territori català i que
seria l’encarregat d’assumir les funcions i la màxima representació i legitimitat institucional del Parlament de
Catalunya en cas d’una hipotètica
suspensió de l’autonomia catalana.

Que les regidores i regidors del municipi, una vegada acreditats a l’Assemblea d’Electes de Catalunya, participin
activament tant en la seva constitució
com, arribat el cas, en l’assumpció de
les responsabilitats pròpies d’aquest
ens; i que els càrrecs electes de Sant
Joan de Vilatorrada acreditats a l’AECAT, amb el suport de la societat civil
del municipi, facin públic el seu compromís.

Obres de millora al
Passeig del Riu i als
carrers Cirerer i Doctor
Tarrés
Durant el mes de desembre la Regidoria d'Obres
i Manteniment ha realitzat un seguit de treballs
d’arranjament al Passeig del Riu, substituint el
paviment entre els carrers Rafael de Casanova i
Ample, i als carrers Cirerer i Doctor Tarrés.
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada agraeix
als veïns i veïnes la seva comprensió i demana
disculpes per les molèsties que hagin pogut ocasionar les obres.
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ACTUALITAT MUNICIPAL
Finalitzen les
obres de la
xemeneia de
“Cal Gallifa”

Ampliació
del nombre
de places a la
residència d’avis
L’Atzavara compta amb quatre noves habitacions després
que des de la Regidoria de
Benestar Social s’hagi efectuat una inversió de 45.704,16€
per ampliar l’equipament. Ara,
un cop aquests nous espais ja
han entrat en funcionament, la
residència disposarà de cinc
noves places que, sumades a
les ja existents, sumen un total
de 52.

L’adequació i cura del patrimoni arquitectònic del municipi és un dels eixos destacats del projecte de present i
futur de l’Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada en matèria de promoció cultural. En
aquest sentit, el consistori va
donar per finalitzats aquest
mes d’octubre els treballs de
reparació del coronament de
la xemeneia de Cal Gallifa,
que presentava clars signes
de deteriorament com a conseqüència del pas del temps.
Les obres havien arrencat el 6
de setembre. Els treballs han
consistit en rejuntar esquerdes, col·locar anelles de fibra
de carboni i reposar les peces
ceràmiques despreses, així
com retirar l’antic parallamps
de punxes, en desús des de
feia temps.

La regidora de Benestar Social, Maria Jesús Segura, considera que “la residència té una
demanda important que a vegades no aconseguim cobrir i,
des de l’Ajuntament i el Patronat Municipal Assistencial, estem fent un esforç per ampliar
l’oferta d’aquest servei públic i
arribar al màxim de gent”.

Primera reunió de treball entre l’associació
d’empresaris industrials i l’Ajuntament
L’Associació d’Empresaris Industrials
dels Polígons d’Activitat Econòmica i
altres zones de Sant Joan de Vilatorrada ja es troba en ple funcionament.
La Junta Directiva va celebrar el passat 28 d’octubre la seva segona reunió
després del naixement i formalització
de l’entitat el mes de març de 2016.
L’associació, impulsada per l’àrea de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament
i per empresaris locals, compta amb

el suport de l’Ajuntament i té com a
objectiu treballar per millorar els polígons d’activitat econòmica del municipi i els serveis i les infraestructures
empresarials, augmentar les oportunitats de negoci i tenir més visibilitat
exterior. La sessió de treball va servir
per posar sobre la taula qüestions
d’àmbit intern i per presentar-se formalment com a entitat.

NOTÍCIA DESTACADA

S’adjudica
la redacció
del projecte
d’adequació de la
zona esportiva

El projecte per endreçar i millorar
els accessos i les zones verdes de
la zona esportiva va fer un pas més
el passat mes d'octubre amb l'adjudicació del servei de redacció del
projecte a l'empresa Ferran Pelegrina i Associats, SLP per un valor de
39.939,66€. Des de llavors, la mercantil disposa de quatre mesos per
a realitzar els treballs de redacció
d'aquesta intervenció que pretén
millorar l'entorn de la zona esportiva
actuant sobre el canal, l'accessibilitat
i els espais verds.
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FORMACIÓ
L’Ajuntament demanarà a la Generalitat
un nou edifici per a la SINS Cardener
El consistori aprova per unanimitat una moció per sol·licitar
a la Generalitat la construcció d’un nou edifici per a l’institut
SINS Cardener
Un nou edifici i una nova ubicació

El consistori ha instat la Generalitat a construir la nova seu a l’entrada sud del
municipi, on actualment hi ha un solar de 8.296 m2 qualificat com a sòl urbanitzable i amb clau urbanística de sistema d’equipaments públics.

Un equipament adaptat al segle XXI

Amb l’objectiu d’adequar l’antiga Escola Joncadella -seu de la SINS Cardener
des del seu naixement fa quatre anys- als requeriments i necessitats de la comunitat educativa, l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament han impulsat els
darrers anys diverses reformes i ampliacions a l’edifici, amb més de quatre dècades d’antiguitat. Amb tot, les necessitats de la comunitat educativa del centre
i el ferm propòsit de l’equip de govern de dotar alumnes, pares, mares i docents
de la SINS Cardener de les millors eines per poder dur a terme la seva activitat
educativa, han dut el consistori a sol·licitar a la Generalitat, a través d’una moció
conjunta aprovada per unanimitat, la construcció d’una nova seu.

Visita institucional de Laura Vilagrà

La delegada del Govern a la Catalunya Central va visitar Sant Joan de Vilatorrada
el passat 25 de novembre per conèixer de primera mà les instal·lacions de la
SINS Cardener acompanyada del director dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a la Catalunya Central, Antoni Massegú. En la trobada hi
van ser presents l’alcalde, Gil Ariso; la regidora d’Educació, Mar Osete; el director
de la SINS Cardener, David Atzet; i una representant de l’AMPA del centre.

Sant Joan de Vilatorrada referma el seu compromís
amb el projecte Cultura Emprenedora a l’Escola
L’Ajuntament i els centres de primària del municipi van de la mà per tercer
any seguit en aquest pla educatiu que impulsa la Regidoria de Promoció
Econòmica amb el suport de la Diputació de Barcelona
Una aposta
consolidada

El primer any va participar
l’Escola Ametllers, el 2015
es va incorporar l’Escola
Collbaix, i enguany també
hi pren part l’Escola Joncadella. El pla implica aquest
curs 2016/2017 un total de
141 alumnes entre els tres
centres.

Sant Joan
de Vilatorrada
aposta pel
civisme

A qui es dirigeix?
El projecte Cultura Emprenedora a l’Escola té com a
objectiu desenvolupar entre
els alumnes de cinquè de
primària els valors, els hàbits
i les capacitats claus vinculades a l’emprenedoria.

Què és Cultura
Emprenedora a l’Escola?

Un projecte que es duu a terme
durant tot el curs i que simula la
creació, organització, gestió i tancament d’una cooperativa escolar
de la qual formen part els alumnes d’una aula. A través d’aquest
treball, els estudiants aconsegueixen desenvolupar les seves capacitats emprenedores, estableixen
una connexió entre el treball i
l’escola, aprenen de forma transversal i es formen en un context
creatiu i lúdic.

En què consisteix la
iniciativa?

En que cada alumne de tercer d’ESO
de l’Institut Quercus i la SINS Cardenerdediqui 10 hores al llarg d’aquest
curs 2016/2017 a fer un servei comunitari fora de les seves hores lectives.

Què promou?
Es tracta d’una acció impulsada pel
Departament d’Ensenyament, adoptada pels dos instituts santjoanencs,
que té com a objectiu que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en
l’exercici actiu de la ciutadania, i posin
en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat

L’Institut Quercus repeteix
experiència

Els alumnes d’aquest centre van fer
aquest servei comunitari durant el curs
2015-2016 participant com a voluntaris al Cros Escolar Comarcal, al Cros
Escolar Local, a la Festa de la Primavera, a la Passió, a les catifes de flors
al carrer del Riu i a la fira Embarrats.
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FORMACIÓ
Els centres Ametllers i Collbaix entren a
formar part d’Escola Nova 21
Sumant esforços

L’escola Ametllers i l’escola
Collbaix s’afegeixen al també santjoanenc institut SINS
Cardener, present des de
l’inici en aquest projecte com
un dels 25 centres impulsors
i premiat a principis d’aquest
2016 per la seva aposta per
un sistema d’ensenyament
innovador.

El projecte Escola Nova 21

Es tracta d’una xarxa que engloba un total de
481 centres educatius públics i concertats de
tota Catalunya que busquen superar l’actual
model d’ensenyament transmissor i possibilitar,
a través de tècniques educatives avançades,
que els infants i joves catalans puguin gaudir
a l’escola d’experiències d’aprenentatge rellevants i amb sentit que els permetin fomentar
el seu esperit crític i convertir-se en persones
autònomes. El programa es desplega amb una
cinquantena de xarxes locals, formada cadascuna per una desena de centres que treballen
de manera cooperativa. Són els ajuntaments
els que dinamitzaran aquestes xarxes.

El programa LÈCXIT 2016 arrenca amb força
Un projecte per a totes les edats

El programa compta enguany amb la participació d’un total de 24 parelles de lectura. D’aquestes, quatre estan formades per adults del Centre
de Formació d’Adults Carme Karr; i 20, per nens
i nens de 4t o 5è de primària de les tres escoles
del municipi. Enguany, a més, el projecte compta amb la implicació de 35 voluntaris. Des de
la regidoria d’Educació s’agraeix la implicació
dels santjoanencs i santjoanenques en la crida
de voluntaris que es va fer des de l’Ajuntament.
Gràcies a l’augment assolit, enguany s’ha pogut
ampliar el programa i, a més dels alumnes de
quart, hi participen nens i nenes de cinquè.
Què és el LÈCXIT?
El progrma LÈCXIT el formen voluntaris que
acompanyen un nen o nena, una hora a la
setmana, per passar junts una estona distesa,
divertida i engrescadora al voltant d’aventures, històries, contes i poemes en funció dels
interessos dels infants. Les sessions es duen a
terme a la Biblioteca Cal Gallifa i compten amb
la implicació directa de les tres escoles de primària del municipi, els centres de formació per a
adults i l’Institut Quercus.

L’Ajuntament
augmenta els
ajuts educatius
i formatius
El consistori rebaixa les
quotes de la llar municipal
El Xiulet i implanta
ajuts individuals per
promocionar la cultura
musical
Baixada de les quotes de
la llar municipal El Xiulet

Aquest curs 2016/2017, la quota de
la llar d’infants municipal ha passat
de 170€ mensuals per la jornada
ordinària de 9 h. a 12 h. i de 15 h.
a 17 h. hores, a 120€/mes. A més,
l’Ajuntament ha atorgat beques en
concepte d’escolarització i/o menjador a la llar d’infants per un valor
de 5.720€.

Beques de material
i llibres i de menjador per
a alumnat d’educació
infantil de 2n cicle,
primària i secundària
obligatòria

El consistori, a més, ha impulsat
diversos ajuts econòmics per a la
compra de material escolar i per al
servei de menjador (43.644€), dirigides a alumnes d’educació infantil de
segon cicle, primària i ESO.

Escola de Música: ajuts
individuals en funció de la
capacitat econòmica de
les famílies

Enguany, també, l’equip de govern
ha concedit ajuts individuals per a
la promoció de la cultura musical
en funció de la capacitat econòmica de les famílies. En aquest sentit,
se n’han vist beneficiats enguany un
total de sis alumnes: tres, amb un
descompte del 40% sobre la taxa
mensual; un, amb el 20%; un, amb
un descompte del 10%; i un, amb el
del 5% sobre la taxa mensual.

Beques per a
l’Escola d’Adults

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha implantat aquest curs
un sistema d’ajuts econòmics per
a l’Escola d’Adults municipal (CMFPA). En primera convocatòria, s’han
atorgat 824€; mentre que a finals de
desembre s’atorgaran les beques
en segona convocatòria.
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FORMACIÓ
La Biblioteca organitza l’exposició
“Obres literàries escrites a la presó”

Obres de millora a la llar d’infants El Xiulet
i l’Escola Ametllers

La Biblioteca “Cal Gallifa”, la Biblioteca del Centre
Penitenciari Lledoners i l’Ecola d’Adults del municipi
produeixen una exposició pionera amb obres escrites per
interns penitenciaris

Els dos centres escolars han tingut treballs d’arranjament
al llarg dels darrers mesos per adequar les instal·lacions a
les necessitats dels infants

Iniciativa pionera

Actuació a l’Escola
Ametllers

És la primera vegada que
una biblioteca pública i una
biblioteca d’un centre penitenciari impulsen un projecte d’aquest tipus com també és la primera vegada que
es fa una exposició pública
sobre aquesta temàtica.

Continguts de l’exposició

La mostra consta d’una selecció d’un total de
23 obres literàries en les quals es detalla: el títol,
l’autor, una breu explicació dels fets ocorreguts
per al seu empresonament i motivació per escriure aquella determinada obra. L’exposició va
acompanyada d’un exemplar de cadascuna de
les obres i d’una guia de lectura en la qual queda
recollit el contingut de l’exposició i motius per la
qual s’ha produït i dissenyat.

Mostra itinerant

L’exposició es va poder visitar del 24 d’octubre al 19 de novembre en els dos
serveis implicats. Del 13 de desembre fins el dia de Reis, la mostra viatjarà a
l’Escola Karr del centre penitenciari Lledoners; del 18 al 30 de gener, es podrà
visitar a la Biblioteca; i de l’1 al 15 de febrer serà a l’Escola d’Adults.

Conclou el curs de soldadura
Participants
15 persones han participat d’aquest curs adreçat a majors de 19 anys
i que ha tingut una durada de 66h. La formació,
gratuïta, va començar el
mes d’octubre i s’adreçava a persones en recerca activa de feina.

Competències
assolides

Els participants han
aprofundit en la utilització i maneig d’equips
de soldadura, selecció
de soldadura en funció
dels materials, operacions de soldadura tova,
oxiacetilènica i elèctrica,
tècniques de soldatge o
equips de protecció individual.

Unitat Formativa
del Cicle Formatiu
de Grau Mitjà

El contingut de la formació equival a una Unitat
Formativa que imparteix l’INS Quercus en el
marc del Cicle Formatiu
de Grau Mitjà. Aquesta
equivalència és gràcies
a un conveni que l’Ajuntament va signar amb el
Departament d’Ocupació de la Generalitat.

L’Ajuntament ha instal·lat a la
zona del pati una xarxa protectora amb l’objectiu de facilitar la recuperació del material –pilotes, principalment- que
es pugui extraviar durant la
pràctica de les activitats esportives.

Treballs a El Xiulet

Durant els mesos d’estiu, abans de començar les classes, es van fer treballs de
sanejament i de col·locació de nous revestiments a les aules 1 i 3 de la llar d’infants
per un valor de 6.458€. En una segona
fase, durant aquest mes de desembre i
abans de les represa de l’activitat escolar després de les vacances de Nadal, es
durà a terme el mateix procediment a les
aules 3 i 4 per un import de 6.542€.
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SALUT
L’Ajuntament presenta
el Pla de Salut Municipal 2016-20

Sant Joan de Vilatorrada aposta per
l’envelliment actiu

Acte de presentació

El municipi participarà un any més en aquest programa
d’intercanvi de passejades per a gent gran

El passat dimecres 14 de desembre la Sala de Plens de l’Ajuntament va acollir
la presentació pública de la diagnosi de la realitat de salut de Sant Joan de Vilatorrada -elaborada per la Diputació de Barcelona-, i la proposta del Pla de Salut
2016-20.

Objectius del Pla de Salut

El document traça els eixos estratègics de les polítiques de salut dels propers
anys al municipi i té la vocació de ser l’instrument de planificació que serveixi de
marc de referència per a incloure la salut a totes les polítiques del govern municipal.

Com s’ha fet el Pla?

La Regidoria de Salut ha obert un procés de planificació sanitària municipal que
ha comptat amb la participació d’una trentena de persones vinculades al teixit
social de Sant Joan de Vilatorrada i la coordinació del Grup de recerca de Salut
i Atenció Sanitària de la Universitat de Girona. El procés d’elaboració del Pla ha
tingut com a punt de partida una diagnosi prèvia elaborada a partir de l’informe
d’indicadors de salut del municipi redactat per la Secció d’Informació i Anàlisi en
Salut Pública de la Diputació de Barcelona l’any 2015.

Finalitat del programa

L'organització d'aquesta iniciativa pretén fomentar l'afició entre la gent gran per
les caminades regulars, motivar l'aprenentatge i l'intercanvi de coneixements en
relació al món natural i incrementar les relacions interpersonals i de grup en un
ambient natural i adaptat a les seves necessitats.

Calendari

La primera passejada serà a la població de Calella, el 18 de gener del 2017. Els
santjoanencs visitaran també La Llagosta el 22 de febrer i Barberà del Vallès el
15 de març. Sant Joan de Vilatorrada serà la vila amfitriona de la passejada del
5 d’abril. La darrera sortida del cicle d’enguany està prevista per al mes de maig.
Més informació a l’Àrea de Serveis a les Persones de l'Ajuntament: 93 876 42 40.

PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE CÒLON I RECTE

DIA MUNDIAL DE LA DIABETIS

Suma’t a la detecció precoç
del càncer de còlon i recte

Sant Joan de Vilatorrada
commemora el Dia
mundial de la diabetis

Durant els propers mesos començarà el desplegament
a Sant Joan de Vilatorrada del Programa de Detecció
Precoç de Càncer de Còlon i de Recte, una iniciativa
d’abast català que té per objectiu promoure entre els
homes i dones d’entre 50 i 69 anys la realització de
proves periòdiques destinades a detectar possibles
indicis de càncer. És per això que, molt properament,
tots els veïns compresos en aquesta franja d’edat
rebran una carta a casa amb les instruccions que
han de seguir per fer-se la prova en qüestió, que cal
anar a recollir a la farmàcia. Des de l’Ajuntament es
convida els santjoanencs a col·laborar amb aquesta
iniciativa, ja la detecció precoç és un dels elements
clau per a la curació d’aquest tipus de càncer.

El Centre d’Atenció Primària, amb
la col·laboració de l’Ajuntament, va
organitzar el dilluns 14 de novembre
una xerrada en el marc del Dia
mundial de la diabetis a la sala
polivalent de l’Espai Jove. Tres dies
abans, l’11 de novembre, l’alcalde Gil
Ariso va participar en la conferència
que el Dr. Pere Santamaria Vilanova
va dur a terme a Manresa per explicar
els avenços en el tractament de la
diabetis i les malalties autoimmunes.
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SANT JOAN ES MOU!
La segona Fira Discat consolida Sant Joan de
Vilatorrada com a fòrum de referència per al sector
de les discapacitats a Catalunya
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, amb la col·laboració del Consell
Comarcal del Bages, de la Diputació de Barcelona i del departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, va
organitzar el passat 30 de setembre la segona edició de la Fira Discat.
El certamen, que es va celebrar a Cal Gallifa, va reunir més de 200
professionals del sector, centenars d’alumnes de primària i secundària i
una quarantena d’empreses i institucions des de primera hora del matí.
Conscienciació
Durant tota la jornada es van programar tallers de conscienciació que van comptar amb la participació dels alumnes de primària i de secundària dels centres d’ensenyament de Sant Joan de
Vilatorrada. A més, van poder jugar a tennis taula, bàsquet o vòlei coneixent les dificultats que han
de superar les persones amb discapacitat.

Activitats per al conjunt de la ciutadania

Espectacles de dansa integrada, demostracions de teràpia canina, tallers d’escriptura de Braille,
passejades a cavall i una demostració de zumba adaptat o una recapta de sang a càrrec del Banc
de Sang i Teixits van completar un variat programa d’activitats per a tots els públics amb l’objectiu
d’acostar a la ciutadania la realitat de les persones amb discapacitat.

La Festa de l’Esport distingeix els millors
esportistes santjoanencs del 2016
Prop de 300 persones es van reunir a la Sala de Cultura Cal Gallifa el 18 de
novembre per presenciar aquest acte anual que enguany estava organitzat per
la Regidoria d’Esports i els clubs Amics de la Petanca, Atlètic Club Petanca
Vilatorrada i Club Petanca Sant Joan de Vilatorrada.

El municipi se suma
al Dia Internacional
Contra la Violència
de Gènere
Divendres 25 de novembre -amb
la col·laboració de l’Ara Violeta i
el suport del Consell Comarcal del
Bages-, el consistori va organitzar
una jornada reivindicativa i popular
coincidint amb la celebració del Dia
Internacional contra la Violència de
Gènere.
“Aquestes sabates ja no caminen.
Camina tu perquè no torni a
passar”

Els premiats van ser els següents:
Millor esportista individual veterà/ana
(a partir de 40 anys)

Millor promesa esportiva

Juan Antonio López Pérez, petanca

Millor entrenador/a

Millor esportista individual sènior
(dels 18 als 40 anys)

Míriam Font Carreras, gimnàstica

Meritxell Soler Delgado, atleta de l’Avinent
CA Manresa

Equip filial del Futsal Athlèlic Vilatorrada

Pau Bermúdez Soler, gimnasta

Millor equip sènior

Millor esportista individual escolar (fins els
12 anys)

Millor equip de base (fins als 18 anys)

Álvaro Giráldez Pérez, gimnasta

Menció especial del jurat

Millor trajectòria esportiva

Estanislau Viladrich, expresident del FC
Joanenc
Directiva sortint del CB Vilatorrada

Oliver Fuentes Sardans, exjugador de
bàsquet

Equip Benjamí A del FC Joanenc

La plaça Major va acollir un acte simbòlic de record a les víctimes de la violència de gènere que
va consistir en l’encesa d’espelmes i la lectura
d’un manifest. L’Ajuntament, a més, va fer fa
una crida a les santjoanenques i santjoanencs a
sumar-se a la campanya titulada “Aquestes sabates ja no caminen. Camina tu perquè no torni
a passar” duent sabates velles a la trobada.

MOU
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SANT JOAN ES MOU!
La Policia Local dedica la Patrona
del 2016 a la seguretat viària

Sant Joan de Vilatorrada ret homenatge
a la seva gent gran

La Sala de Plens de l’Ajuntament va acollir el divendres 4 de novembre l’acte anual de commemoració de la Patrona de la Policia Local de Sant Joan
de Vilatorrada. En el decurs de la trobada es van lliurar les distincions i reconeixements a agents de policia i altres cossos de seguretat i a les persones
a títol individual que faciliten el dia a dia de la tasca del cos.

La Festa d’Homenatge a la Gent Gran impulsada
per l’Ajuntament va reconèixer els 32 santjoanencs i
santjoanenques nascuts l’any 1932 i el paper dut a terme
pel Casal de la Gent Gran.

Repte: millorar la seguretat viària

La festa, celebrada el 20 de novembre, va començar a les 12 del migdia amb
una missa a la parròquia de Sant Joan de Vilatorrada; i ben entrada la tarda
-de les 16:30 h. fins a les 20 h- el protagonisme el van agafar a la Sala Cultural Cal Gallifa propostes lúdico-culturals com un pica-pica i les actuacions
musicals de Les Oliveres i La Corranda.

Enguany, la Patrona va estar dedicada a la seguretat viària i a les acciones
dutes a terme al municipi amb l’objectiu de garantir la seguretat dels veïns
i veïnes; entre elles, la vigilància i control de trànsit, la formació als centres
educatius municipals i les millores de mobilitat. El regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Jordi Gesé, va posar sobre la taula algunes de les actuacions que ha dut a terme l’equip de govern amb la col·laboració i suport
de la Policia Local amb l’objectiu de garantir la seguretat viària; com ara,
les obres al carrer Riu Cardener per endreçar la circulació, la limitació de la
velocitat a 30km/h al nucli urbà o la construcció d’una rotonda a la zona
esportiva.

Conclou el Cicle de Tardor de l’Escola
Municipal de Música
Projecte compartit
L’Ajuntament i l’Escola Municipal de Música (EMM) han impulsat conjuntament una nova edició del Cicle de Tardor de concerts, que ha constat d’un
total de sis actuacions musicals gratuïtes a càrrec dels grups guanyadors
del XXII concurs de Pòdiums Música de cambra. El lloc escollit per fer les
actuacions és la Capella del Mas Sant Joan, que disposa d’una acústica
privilegiada per a aquest tipus de concerts

Què són els Pòdiums?

El comerç local exhibeix el seu
bon estat de salut
L’Associació de Botiguers i Comerciants (ABIC) de Sant
Joan de Vilatorrada i l’Ajuntament van organitzar el
dissabte 24 de setembre la segona edició de la festa de
tardor “Un comerç flower power”.
Aprofitant l’arrencada de la nova estació, els veïns i veïnes de Sant Joan de
Vilatorrada van poder gaudir al llarg d’una jornada de diverses propostes
per a tots els públics que van convertir la zona Gallifa en l’eix neuràlgic
del municipi per unes hores. L’activitat va arrencar a la tarda amb la proposta gastronòmica dels food trucks, que a través de les seves receptes
culinàries van fer les delícies dels visitants. A partir d’aquí, la segona edició
d’”Un comerç flower power” va continuar amb inflables per als més menuts,
desfilades de moda, un photocall i mostres de complements, perruqueria,
estètica i calçat.

El concurs Pòdiums Música és un certamen organitzat per l’EMM i dirigit
a joves intèrprets de grups de música de cambra. Enguany el projecte ha
celebrat la seva 22a edició i, malgrat que l’organització només entrega un
premi per a cada categoria, durant el Cicle de Tardor es van dur a terme fins
a sis actuacions gràcies a l’elevada qualitat instrumental i interpretativa dels
concursants.

El Cor Jove participa en tres concerts a Terrassa
El darrer cap de setmana de novembre el cor jove de l’EMM va actuar a
Terrassa. Dirigits per Jordi Casals, músic i director resident a Viena, 37 petits
cantaires del municipi, 37 més de l’escola de Música de Terrassa, diversos
solistes adults, un cor d’adults i una orquestra van interpretar el Rèquiem de
Mozart.
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Especial Fira Embarrats ‘16
Sant Joan de
Vilatorrada viu la
Fira Embarrats
més sonada i
original
Els santjoanencs i
santjoanenques es
bolquen massivament en
la celebració de la quarta
edició d’aquesta festa
tradicional ambientada a
principis del segle XX que
evoca el tèxtil i la vida a la
llera del riu Cardener.
Un any més, la Fira Embarrats ha
posat de manifest l’esperit viu, actiu
i dinàmic dels santjoanencs i santjoanenques. En una nova mostra del
bon estat de salut de què gaudeix
el teixit associatiu i comercial del
municipi, Sant Joan de Vilatorrada
va viure el darrer cap de setmana
d’octubre la 4a edició de la fira tradicional més original i singular de la
comarca, que enguany es va allargar, per primera vegada, durant dos
dies complets. Des de l’Ajuntament
es dóna les gràcies a l’Associació
de Botiguers i Comerciants, el Grup
de Pessebristes “Carrer del Riu” i la
Societat Coral, Cultural i Recreativa
“La Verbena” per la seva participació en l’organització de l’esdeveniment. El consistori, a més, posa en
valor el paper dut a terme per les
associacions i comerços locals, així
com els voluntaris i persones a títol individual que han aportat el seu
granet de sorra per fer d’aquesta
edició de la Fira Embarrats un nou
èxit de participació

Un actiu cultural de
referència que posiciona
el poble a la comarca
Al llarg de dissabte 29 i diumenge
30 d’octubre, la vila es va omplir
de veïns i veïnes i visitants vinguts
d’arreu de Catalunya que van poder gaudir de l’àmplia i variada
oferta lúdica i cultural organitzada al voltant de la zona Cal Gallifa
amb l’objectiu de recordar el tèxtil i
la vida a la llera del riu Cardener de
principis del segle XX. Gil Ariso, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada,
es mostrava orgullós "de la consolidació de la festa amb el pas dels
anys" i definia la Fira com un "un
actiu revitalitzador i de posicionament a la comarca que projecta el
poble cap al futur".
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Especial Fira Embarrats ‘16

Visites teatralitzades a les fàbriques tèxtils
La IV Fira Embarrats va aconseguir mantenir l’essència que li ha
permès en només quatre anys fer-se un lloc destacat en el calendari cultural de la comarca. En aquest sentit, les visites teatralitzades a
les fàbriques tèxtils van tornar a erigir-se en activitats de referència
per als visitants, amb nous itineraris, espais i personatges.

Un viatge al Sant Joan de Vilatorrada
de principis de segle
El diumenge 30, dia neuràlgic de la celebració, es va retre homenatge a l’etapa tèxtil del municipi a través de diferents activitats que
van convertir els carrers de la vila, per unes hores, en un viu retrat
del Sant Joan de Vilatorrada de 1900. La mostra de comerç local,
les accions teatralitzades a càrrec dels veïns voluntaris, les parades
d’artesania, alimentació i la mostra d’oficis van traslladar els passejants als carrers bulliciosos de principis de segle.
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BREUS
L’Ajuntament arranja el carrer
Barcelona per millorar-ne
l’accessibilitat
Els treballs van consistir en l’ampliació de la vorera del tram comprès entre l’Avinguda Montserrat i el carrer Tarragona, que ha passat dels 80
centímetres d’amplada que tenia abans de les
obres als 155cm actuals. Aquesta ampliació, que
ha tingut un cost de 7.000€, suposa una millora
important de la vorera en termes d’accessibilitat.

Sant Joan de Vilatorrada rep
la visita de la diputada Laura
Martínez
La diputada delegada de Salut Pública i Consum
de la Diputació de Barcelona va participar en la
presentació d’un taller d’economia domèstica i
va visitar l’exposició sobre consum responsable
de la Biblioteca. En la seva intervenció, Martínez
va destacar el paper de l’Ajuntament durant els
darrers anys en la formació i assessorament als
comerços, escoles, col·lectius i policia local del
municipi.

La consellera de Governació
visita el municipi
Meritxell Borràs es va reunir amb l’alcalde, Gil
Ariso; regidors i regidores de l’equip de govern;
el secretari d’Administracions Locals de la Generalitat i la directora dels Serveis Territorials de
Governació. La trobada va servir per posar sobre
la taula projectes vinculats a l’habitatge i la revitalització del patrimoni industrial del municipi.

La Policia Local incorpora
la senyera i les sigles “CAT”
a l’uniforme
El nou logotip, acompanyat de les paraules “Sant
Joan de Vilatorrada”, substitueix les tres franges
de color blau que lluïen fins ara els agents. La referència a Catalunya estarà present tant en el pit
com en el dors de la vestimenta.

Sant Joan de Vilatorrada rep
dues bicicletes elèctriques
destinades a serveis municipals
Els dos vehicles, cedits per la Diputació de Barcelona, seran utilitzats per la Policia Local i Serveis Territorials, que d’aquesta manera donen una
passa simbòlica en termes de sostenibilitat i lluita
contra el canvi climàtic.

L’Ajuntament homenatja
l’atleta paralímpic Ignasi Àvila
Acompanyat del vilanoví Joan Font, amb qui va
obtenir la medalla de plata als Jocs Paralímpics
de Rio de Janeiro, Àvila va ser rebut a la Sala de
Plens per l’alcalde Gil Ariso i el regidor d’Esports,
que van lliurar als dos esportistes sengles plaques commemoratives.

Sant Joan de Vilatorrada
s’adhereix a la Setmana Europea
de la Prevenció de Residus
El municipi es va sumar un any més a aquest
projecte, nascut fa 3 anys, amb l’organització el
19 de novembre d’una visita al Parc Ambiental
de Bufalvent per conèixer de primera mà com es
tracten la major part dels residus urbans de la comarca. La trobada, titulada “Què passa amb el
que llencem”, va resseguir el camí que els residus
segueixen des de que es llencen als contenidors
fins al seu reciclatge i gestió final.

Les famílies santjoanenques
gaudeixen d’una nova edició
de la Castanyada
La Regidoria d’Infància i Joventut va organitzar al
Parc Llobet una tarda amb propostes adreçades
a les famílies, com una castanyada popular i l’espectacle infantil “ZUM”, a càrrec de la Tresca i la
Verdesca, que van fer les delícies de desenes de
grans i petits. Per cloure l’activitat, es van distribuir castanyes, mistela i sucs entre els assistents.

Sant Joan de Vilatorrada,
amb La Marató de TV3
La Biblioteca “Cal Gallifa” va acollir el 10 de novembre una xerrada sobre l’Ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. La conferència
va anar a càrrec de Marta Not Monegal, Directora
en Servei de Rehabilitació Neurològica del Bages,
i tenia com a objectiu donar a conèixer aquest
tipus de malalties i despertar l’esperit solidari envers les persones afectades.

PO
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GRUPS POLÍTICS

PDECAT

2016 Feina feta! 2017 Ple de reptes!

Des del PDECat, primer de tot, volem desitjar a tots els santjoanencs i santjoanenques un bon any 2017! Aquest 2016 hem seguit amb els compromisos que vam
adquirir al començar aquest mandat! Continuem millorant les finances de l’Ajuntament i rebaixant un deute municipal que ens vam trobar a 6 milions i que ja està a
2, això ens permet afrontar amb garanties projectes estratègics que construeixin la
Vilatorrada del futur, com la remodelació de la zona esportiva i adequació del canal.
Continuem estant al costat de les situacions de vulnerabilitat i necessitat més importants que hi ha al municipi i l’any vinent ja superarem els 50.000 € en ajuts i beques.
També hem elaborat el Pla de Salut del municipi, que reverteix en millor qualitat de
vida per tots els veïns i veïnes; potenciem el comerç de proximitat perquè comprem

ERC

a Sant Joan de Vilatorrada i comprem Vilatorrada al mil per mil; i continuem sent
l’únic partit que creiem que la millor política inclusiva i social és potenciar l’economia
productiva i la formació. El 2017 ja ens apassiona sabent que treballem cada dia per
allò que més estimem: Sant Joan de Vilatorrada; i que per nosaltres tenir Compromís
per Sant Joan va molt més enllà que una denominació buida d’alguna cosa i, per
això, procurem presentar-ne proves i arguments cada dia, que és com ha de ser i
no vendre fum!
Molt bon any nou!!

Fent feina menuda,
aixequem un nou país!

Si bé és cert, ho patim tots, que l’administració pública és lenta i carregosa, doncs
pretén garantir la igualtat i la lliure concurrència amb seguretat jurídica, això,
genera gran quantitat de tràmits que als que en som aliens ens esparvera. Però malgrat tot, tenim ben enfilats bona part dels objectius a què ens vàrem comprometre:

el primer curs de soldadura per a aturats homologat a la Formació Professional, hem
consolidat la festa d’Embarrats, hem obert el sender del Torrent Fondo fins a l’Aiguamoll de les Torres, invertim en renovar el clavegueram i en eficiència energètica,
estem al costat de les escoles i buscant la solució definitiva a la complicada situació,
derivada de l’èxit, del SINS Cardener, hem portat l’esperit emprenedor als centres
educatius (CUEME), treballem per la col·laboració i la coordinació amb les entitats i
el Festiu per millorar les nostres festes.

Hores d’ara ja han conclòs les votacions dels primers pressupostos participatius,
s’està fent la redacció del projecte de millora de l’entorn de la zona esportiva, hem fet

I tot i que estem satisfets de la feina feta, també sabem que en queda per fer, i que
en farem molta més si vosaltres també hi sou.

El juny de 2015 començàrem un nou mandat al govern de Sant Joan de Vilatorrada
amb la incorporació d’una tercera regidora.

CSJ-ICV-ME-E

Els drets dels infants no poden esperar

El Ple del passat mes d’octubre va aprovar a proposta del nostre grup, de Compromís amb Sant Joan – ICV – MES, una moció sobre els drets dels infants ¡. L’Ajuntament a partir de 2017 haurà d’enfortir les beques menjador i impulsar ajuts perquè
cap nen o nena es quedi sense sortides escolars o acitivitats extraescolars per raons
econòmiques.
La crisi, i les polítiques de retallades, no només han provocat un augment de la pobresa, també un augment de les desigualtats. Hi ha una minoria que cada vegada
tenen més, i la majoria que cada vegada tenim menys recursos. Desigualtats que als
nens i nenes els hi acaba marcant i condicionant el futur.

PSC

«Quan els meus fills van de colònies tornen diferents». És una afirmació que nosaltres
mateixos hem dit o sentit. I és que les sortides i colònies escolars o jugar a bàsquet,
beisbol, futbol, fer alguna activitat artística fora de l’escola, és un moment importantíssim d’aprenentatge de valors, i creixement com a persones.
Volem que ningú en quedi exclòs per manca de recursos, i és per això que vam presentar aquesta proposta. Hem aconseguit que tots els grups votessin favorablement
i ara vetllarem perquè sigui realitat i dotin la proposta de pressupost per poder-la
executar.

Ni govern sense oposició,
ni política sense ètica

Estimats veïns i veïnes. Una decisió justa no és només decidir que s’ha d’asfaltar
un carrer enlloc d’un altre o decidir si s’han d’apujar les taxes municipals o no. Una
decisió justa és també actuar amb responsabilitat, transparència i ètica. Els que
formem part com a càrrecs públics d’aquest ajuntament hem d’actuar no només
respectant la llei, sinó també respectant un comportament ètic que ens marquen les
pròpies institucions.

La ètica en l’exercici de les funcions públiques ens estableix uns deures, unes prohibicions i unes incompatibilitats que ens hem d’aplicar rigorosament. Adoptar o no
aquesta ètica no es una opció personal, és una obligació.

Després de conèixer com l’Alcalde i l’equip de govern consideren que acceptar un
regal en l’exercici de les seves funcions públiques és una decisió personal de cada
regidor que correspon a la seva ètica i que per tant no han d’actuar per evitar-ho,
nosaltres diem NO.

Un govern sense oposició és com la política sense ètica: Es degenera.

PPC

Els càrrecs públics ja perceben una remuneració per fer la seva feina. No es ètic ni
moral acceptar regals per fer la nostra feina. Sigui un traje o una ampolla de cava.

Seguim treballant! Bones festes!

La Terra Media de l’avi

Això és un conte, on diu que, una vegada hi havia un poble amable, tranquil i alegre
de gent treballadora. Un poble que es va nodrir de la migració dels anys 60 i 70
de la resta de l’Estat. Famílies de Castella, d’Aragó, d’Andalusia. Totes elles van
treballar de valent. Van deixar la seva empremta, van reforçar, el teixit sociocultural,
unificant la noblesa del poble. Aquelles persones que eren joves, ara no ho són
tant, i algunes estan en la residència o centre de dia. La majoria amb patologies
físiques o cognitives. L’esperit d’aquell poble, el poble del conte, ha canviat. Ara el
poble està dividit per qüestions ideològiques, que els avis no acaben d’entendre.
Ara hi ha qui reuneix als avis en “Casals”, per fer debats. No per aprendre de la

saviesa i experiència dels seus anys, sinó per renyar aquells que, després d’una
trajectòria d’entrega i d’esforç al poble, no saben parlar català, i gosen utilitzar els
serveis socials catalans, que tan justament s’han guanyat. El conte segueix narrant
que molts d’aquests avis, després de l’adoctrinament, van patir trastorns derivats
de les seves patologies, i van haver de ser atesos. El conte s’acaba, però des
de la força interior, de tots ells; des de la veu que representen com a poble, se
sentia: No. Mai em convertiré al Costat Fosc de la Força (Luke SkyWalter). “En la
foscor dels temps, res del que aparenta ser, de vegades és; o sí.” Mestre Yoda_2
.
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EL REPORTATGE
L’itinerari del Torrent Fondo
ja connecta amb l’Aiguamoll de les Torres
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, per mitjà d’un Pla d’Ocupació Local, està duent a terme la segona
fase del projecte de neteja i condicionament del Torrent Fondo, que permetrà allargar l’actual sender que
comunica el riu Cardener amb l’Aiguamoll de les Torres.
Tot i que els treballs
s'allargaran fins a finals de
2017, el sender ja és transitable

Des de la Regidoria de Gestió i Planificació
dels Recursos i el Medi Ambient, amb el compromís i la voluntat de mantenir en bon estat i
facilitar l'accessibilitat als espais naturals del
municipi, i alhora promoure el coneixement del
medi natural, es van iniciar el passat mes de
setembre les tasques en la zona de llera inundable del Torrent Fondo. Aquestes consisteixen en la desbrossa del sotabosc, l'eliminació
dels canyars i l'obertura d'un corriol que ressegueix el curs del torrent.

El projecte, que va arrencar el passat mes de
setembre i que actualment es troba en la seva
segona fase, ha permès allargar l’actual itinerari del Torrent Fondo fins a una nova zona,
l'Aiguamoll de les Torres. Les tasques han
consistit en l’obertura del camí fins a l’arribada
als aiguamolls, el desbrossament general del
tram i la delimitació del camí de vianants. Actualment el camí ja és transitable i l’Ajuntament hi
està duent a terme els darrers treballs de posada a punt; entre ells, el desbrossament, la delimitació del corriol, la retirada dels arbres mort
i la instal·lació de passeres de fusta per creuar el torrent. En aquest sentit, la previsió del
consistori és enllestir definitivament les obres a
finals d’aquest 2016.

Paisatge espectacular i una
descoberta d'alt valor natural
Ramon Planell, regidor de Gestió i Planificació
dels Recursos i el Medi Ambient, assegura que
"a hores d'ara el resultat és espectacular. L’itinerari es troba en un estat òptim de conservació i
compta amb una gran riquesa i diversitat mediambiental; entre ella roures i trèmols únics a la
Catalunya Central”.Durant l’execució d’aquesta
segona fase del projecte s’ha fet la descoberta
a la zona d’un excepcional roure de prop de
tres metres de perímetre. Arran de la troballa,
els serveis tècnics municipals ja han iniciat
els tràmits per catalogar aquest espècimen,
únic al municipi, com a “arbre monumental de
Catalunya”.

Bon Nadal i Feliç 2017
AJUNTAMENT DE

SANT JOAN DE VILATORRADA
endavant

