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Un Estat que està disposat a tot, fins i tot
a vulnerar els drets civils, polítics i humans
més bàsics per tal d’eradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Els nostres
representants polítics, homes i dones íntegres, honrats, pacífics i de profundes conviccions democràtiques han estat empresonats o obligats a l’exili. I el govern de l’Estat,
conjuntament amb el poder judicial i policial,
intenten esclafar la voluntat de la sobirania
popular: empresonant injustament als nostres legítims representants públics, tots ells
gent de pau, i negant-nos amb grillons i
cops de porra el dret a l’autodeterminació
del poble català.
Davant d’aquestes injustícies i d’aquest autoritarisme intransigent, ens convé no callar.
Ens cal continuar, com fins ara, defensant

2

les nostres idees polítiques des de la serenor, la fermesa, el pacifisme i el diàleg; perquè les nostres idees no tenen barrots que
les facin callar.
I és que el civisme ha estat, és i serà, precisament, un dels grans èxits com a societat
tant del poble català com de la nostra vila.
Els santjoanencs i santjoanenques han demostrat al llarg de la seva història el seu ferm
compromís en el benestar i el creixement de
la vila. Per tot plegat, es torna oportú denunciar que la tasca ingent, desinteressada i anònima que els nostres veïns i veïnes
duen a terme diàriament per fer del nostre
cada dia un poble millor, es veu truncada
per aquells qui amb els seus actes incívics a
la via pública torben la imatge de la vila i el
benestar col·lectiu.
Tothom és conscient de les conseqüències
sobre els demés que es deriven dels actes
incívics, com ara incomoditat, molèsties,
manca de confort, etc. No obstant, poques
vegades es té en compte que el vandalisme
també té una dimensió econòmica i comporta l’assumpció de costos per part de
l’Ajuntament, és a dir, l’assumpció de costos per part de tota la població.
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Ens podeu seguir
a Facebokk i a Twitter
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Vivim, com bé sabeu, temps transcendentals per al present i futur del nostre país.
Temps on hi conviuen els anhels i esperances per construir plegats una república
catalana lliure, plural, cosmopolita, moderna
i de progrés social; amb una injustificable
onada de repressió furibunda contra els catalans i les catalanes de la mà del govern de
l’Estat espanyol i de les seves estructures.
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TEMA DEL DIA
Conclouen les votacions del
Pressupost Participatiu 2017
El passat 8 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
Sant Joan de Vilatorrada de cara al 2018. La votació va mobilitzar un total de 62 veïns i
veïnes dels sectors Costa Rodona, Mas Llobet i Mas Sant Joan, cridats a elegir entre
les set propostes finalistes sorgides del període de participació ciutadana que va precedir
a la votació.
Del 27 de novembre al 8 de desembre, els veïns i veïnes majors de 16 anys dels sectors
Costa Rodona, Mas Llobet i Mas Sant Joan van poder votar telemàticament o de forma
presencial entre un total de set propostes finalistes. Un cop duta a terme la votació ciutadana, el projecte que va obtenir més suport i va guanyar la votació va ser el de millorar
l’accessibilitat a la part alta del sector Costa Rodona, amb un total de 26 vots.
El projecte suma una inversió de 75.303,82€ que l’Ajuntament integrarà en el pressupost
per tal que ja es pugui començar a realitzar durant el 2018.
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economia
L’Ajuntament redueix
en més d’un milió
d’euros el deute
bancari respecte el
2010
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Congelats els
principals impostos i
taxes pel 2018

La reducció del deute i el sanejament
dels comptes municipals ha estat,
des del primer dia de mandat, una de
les grans prioritats de l’actual equip de
govern. Tant és així que, després d’haver
eixugat durant els anys ‘11 i ‘12 el deute
amb proveïdors (factures impagades) heretat de l’anterior govern, l’Ajuntament
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ha aconseguit amortitzar 1.806.801€
de deute fins al final de l’exercici 2017.
Segons Ignasi Lladó, regidor d’Economia, les xifres “demostren el rigor i la
voluntat d’aquest equip de govern de
fer les coses bé i de sanejar progressivament la situació econòmica del consistori”. En aquesta línia, Lladó assegura
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Les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada per
aquest 2018 no inclouen increments
en cap dels principals tributs. Així,
entre les novetats més destacades hi
ha la congelació dels principals tributs i taxes municipals. En aquest
sentit, Ignasi Lladó, regidor d’Economia, assegura que “tot i que l’economia local i del país apunta una
millora respecte els darrers anys,
seguim apostant per no gravar els
nostres veïns i veïnes amb quotes
més elevades en aquelles taxes que
considerem primordials”.
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Congelació dels principals
impostos i taxes
IBI (Impost sobre Béns
Immobles)
IAE (Impost sobre
Activitats Econòmiques)

que “hem de seguir, per tant, fent una
bona planificació pressupostària, i assumir només aquelles inversions que
financerament siguin sostenibles, sense estirar més el braç que la màniga”.

L’Ajuntament
ja disposa del
finançament
necessari per
endegar el projecte
d’urbanització de la
zona esportiva
El consistori ha obtingut dos crèdits
bancaris per un valor total de 960.000€
que, sumats a la subvenció pública
de la Diputació de Barcelona valorada en 862.000€, permeten a l’Ajuntament abordar aquest ambiciós projecte. Tot i la sol·licitud d’aquests dos
crèdits, l’equip de govern ha aconseguit seguir reduint el deute.

Reducció del gravamen de
l’impost de vehicles i la taxa
per a les terrasses
Taxa de vehicles:

2015

Plusvàlues
Taxa de guals i sortides de
vehicles
Taxa de residència
Aigua i clavegueram

2018
Taxa de terrasses:

2015

Cementiri
Llar d’Infants Municipal
Escola de Música i Escola
d’Adults

L’Ajuntament assumeix
l’increment del cost de la gestió
de les deixalles

Al llarg dels darrers anys ha augmentat
notablement la despesa per a la gestió de les deixalles. Amb tot, l’Ajun-

tament ha assumit el cost d’aquest
increment amb l’objectiu que no repercuteixi en el rebut final que reben els

2018

veïns i veïnes. En aquest sentit, des
del 2010 la taxa domèstica només
ha augmentat 5,20€ (5,50%).
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Mercè Conesa
visita el municipi
per conèixer els
projectes endegats
per l’Ajuntament

Divendres 23 de març, Sant Joan
de Vilatorrada va rebre la visita de
la presidenta de la Diputació de
Barcelona, Mercè Conesa, en el marc
de la ronda de contactes que Conesa
va dur a terme al llarg de la jornada per
conèixer de primera mà els projectes
de present i futur, els reptes i les
necessitats dels municipis bagencs.
La trobada va començar a la Sala de
Reunions de l’Ajuntament, amb la
signatura de la presidenta al llibre
d’honor de l’Ajuntament. L’alcalde Gil
Ariso i altres membres del consistori
van rebre oficialment la presidenta i,
posteriorment, van participar d’una
reunió de treball on es van posar sobre la

L’Ajuntament
actua per millorar
la seguretat i
la mobilitat a
l’encreuament entre
els carrers Manresa i
Anselm Clavé

La Regidoria de Seguretat Ciutadana
i Mobilitat ha dut a terme la instal·lació
de nous sistemes d’il·luminació LED en
un total de nou punts semafòrics per
a vehicles i vianants ubicats a la cruïlla entre els carrers Manresa i Anselm
Clavé.
L’actuació, amb un cost de 4.170,62€,
es va dur a terme els dies 14 i 15 de
març i va consistir en la substitució de
l’enllumenat públic per nous dispositius LED totalment sostenibles, que no
emeten gasos d’efecte hivernacle i que

taula diverses qüestions que impliquen
directament el municipi. Així, el batlle
santjoanenc va traslladar a Mercè
Conesa la ferma voluntat de l’equip de
govern de garantir als veïns i veïnes la
totalitat de les prestacions públiques
que s’inclouen al Catàleg de Serveis
2018 de l’Ajuntament. En aquest sentit,
Ariso recorda que “per assolir aquest
propòsit és imprescindible poder
comptar amb els recursos econòmics
i amb el suport de la Diputació de
Barcelona”.
Durant la trobada a l’Ajuntament, Gil
Ariso també va fer arribar a la presidenta
de la Diputació de Barcelona l’estat del
programa complementari de reforma

permeten reduir notablement l’actual
despesa energètica. Un cop finalitzats
els treballs, el consistori és previst que
actuï a la cruïlla entre els carrers Major i Pont.
Així, entre els avantatges de la nova
lluminària LED respecte als sistemes
d’il·luminació incandescents també
hi ha l’augment del senyal lluminós,
la prolongació de la seva vida útil, la
reducció del risc de curtcircuit o el fet
que ja no sigui necessària una neteja
interna dels dispositius.

i millora d’equipaments locals 20182019, posant especial èmfasi en la
rehabilitació del Mas Llobet per a usos
culturals, així com la conveniència de
rebre el suport directe de la Diputació per
donar compliment al pla. En paraules de
l’alcalde santjoanenc, aquesta actuació
“permetrà potenciar els nostres actius
patrimonials i diversificar i ampliar
l’oferta lúdica i cultural del municipi”.
Així mateix, també es van tractar
qüestions com el finançament especial
de l’Escola d’Adults, la dinamització
del projecte Escola Nova 21, o el canvi
de gespa artificial del Camp municipal
de futbol.
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La Policia Local
renova la seva flota
amb un vehicle híbrid

L’Ajuntament rep
la visita anual de
les cooperatives
escolars
El projecte Cultura Emprenedora
a l’Escola –impulsat per la Diputació de Barcelona amb el suport
de l’Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada- avança a bon ritme al
municipi. L’iniciativa es duu a terme
durant tot el curs i 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.  
Durant els darrers mesos totes les
cooperatives han triat nom, han fet la
seva acta de constitució, han elaborat els seus estatuts –on hi han establert una clàusula que permetrà
destinar tots els beneficis a una
ONG i/o entitat social- i han triat
els equips directius (president/a, tresorer/a i secretari/ària). També han
organitzat els diferents equips de
treball. En total s’han configurat cinc
cooperatives: CLEA.RS i Coop
Happy (Escola Ametllers); HappyShop (Escola Collbaix); Joncperativa i Joncatubers (Escola Joncadella).
Precedents
Per quart curs consecutiu, els centres educatius de Sant Joan de Vilatorrada prenen part d’aquest projecte. El primer any va participar-hi
l’Escola Ametllers, el 2015 s’hi va
incorporar l’Escola Collbaix, i des
del 2016 també hi pren part l’Escola
Joncadella. El pla implica aquest
curs 2017/2018 un total de 125
alumnes entre els tres centres.

La Policia Local de Sant Joan de
Vilatorrada ha presentat el primer
cotxe híbrid de la patrulla municipal
amb el doble objectiu, d’una banda,
de reduir l’impacte ambiental dels

vehicles policials i, de l’altra, de promocionar aquest tipus de cotxes
entre la ciutadania.
El consistori creu que són una alternativa efectiva als vehicles de combustió.

Jordi Gesé, regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, assegura que “el nou
vehicle ofereix totes les prestacions
d’un cotxe policial tradicional però rebaixa considerablement el consum”.
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L’Ajuntament adapta l’Espai Jove a les
necessitats dels usuaris
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha donat un pas més per seguir
dotant als i les joves de la vila d’eines
i equipaments de primer nivell
adaptats a les seves necessitats. En
aquesta línia, la Regidoria d’Obres i
Manteniment ha dut a terme obres
de millora a l’Espai Jove.

xarxa de protecció esportiva; la col·
locació d’un total de tres papereres;
l’habilitació de cinc bancs; i la instal·
lació d’una superfície per a la pràctica
del tennis taula.

Les obres, que han gaudit d’una molt
bona acceptació per part dels usuaris, han permès donar una resposta
Els treballs han afectat la part exterior ràpida i eficient a les demandes exdel casal de joves i han consistit en el pressades pel col·lectiu juvenil santcanvi de les reixes de la pista i de la joanenc.

L’Ajuntament actua per millorar, mantenir
i arranjar les instal·lacions dels centres
educatius del municipi

Fonollosa, Manresa, Rajadell i Sant Joan
de Vilatorrada s’uneixen per preservar i
potenciar el cim del Collbaix
El 30 de setembre, representants dels
ajuntaments de Fonollosa, Manresa,
Rajadell i Sant Joan de Vilatorrada van presentar públicament –en el
marc de l’Any Internacional del Turisme Sostenible- l’acord per a la
preservació i potenciació del cim
del Collbaix i de tots els seus actius
naturals, turístics i patrimonials; entre ells, el Geoparc, el Porc de Palou, el Parc Territorial del Collbaix o
l’Ecorail del Cardener.

principis bàsics i les actuacions que es
realitzaran des dels quatre municipis signants per tal de conservar i dinamitzar
de forma responsable el cim bagenc.

La presentació es va dur a terme a
l’emblemàtic cim bagenc i va consistir en la lectura pública del ‘Manifest
del Collbaix’; el text que recull els

Actuacions endegades al llarg dels darrers mesos:
Instal·lació d’un videoporter a l’Escola Ametllers i d’un monitor
de videoporter al despatx de direcció de la Llar d’Infants El Xiulet.

Sant Joan de Vilatorrada presenta el nou
plànol turístic del municipi

Manteniment i compra de mobiliari per a l’Escola d’Adults i l’Escola
de Música i augment del fons bibliogràfic.

La Regidoria de Comerç, Turisme
i Consum ha editat una nova versió del plànol turístic de Sant Joan
de Vilatorrada en el qual s’hi inclou
de manera molt visual els establiments comercials, serveis i equipaments del municipi, que estan
classificats segons el sector al qual
pertanyen. Al mateix temps, també
s’hi pot trobar una relació dels llocs
d’interès, allotjaments, punts d’informació o espais de patrimoni industrial.

Remodelació del pati de l’Escola Ametllers, amb la col·laboració
de l’Ajuntament.
Habilitació d’una escala metàl·lica d’emergència a l’Escola Joncadella que permet actuar amb rapidesa i seguretat a les teulades
de l’edifici en cas de possibles reparacions; així com ubicació d’un
banc exterior.
Reparació d’alarmes i posada en marxa i reparació de calderes als
diferents centres.
Habilitació de nous sorrals, desbrossament i nou enjardinament
dels patis de les escoles.
Canvi de lames metàl·liques a la Llar d’Infants El Xiulet.
Adequació exterior, millora de la il·luminació i instal·lació de càmeres exteriors.
Instal·lació d’una cartellera exterior informativa a El Xiulet i d’un
plafó informatiu a les escales de l’Escola d’Adults.
Reparació de la porta d’entrada de l’Escola Joncadella després de
les càrregues policials de l’1 d’octubre per un cost total de 1.350€
i presentació d’una denúncia davant del cos de Mossos d’Esquadra. Arranjament de l’estructura metàl·lica, instal·lació d’una nova
maneta i d’un nou pany de porter automàtic, i pintura.
Obres de millora a l’institut SINS Cardener a càrrec del Departament
d’Educació. El porxo de l’escola s’ha destinat a una consergeria
i s’ha habilitat una nova aula pels professors. Arranjament de les
entrades del centre, la porta d’accés i les finestres de la façana i
instal·lació d’una porta d’alumini.

El nou plànol, a més, fa una clara
aposta per les oportunitats que
ofereixen les noves tecnologies i
incorpora per primer cop diferents codis QR a través dels quals
els usuaris poden consultar informa-

ció sobre les rutes de senderisme,
cicloturisme i BTT que passen per
Sant Joan de Vilatorrada; entre elles,
circuits inclusius i les rutes Florenci Codina, BTT Sant Joan, d’Aigua i Secà,
G3, PR130 o de la Sal. El mapa també
utilitza pictogrames per a senyalitzar punts d’interès del municipi com
les zones d’aparcament, l’eix comercial, els equipaments i instal·lacions
municipals, els serveis de restauració,
els parcs i zones verdes o els principals actius turístics i patrimonials. En
aquest sentit, una de les principals
novetats que incorpora el document
és la senyalització de les fàbriques
Gallifa, Burés i Borràs; els masos de
les Torres, Vilatorrada, Sant Joan i
Llobet; la muntanya del Collbaix; i
Sant Martí de Torroella.
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da i la nova diputada d’Esports, després
del nomenament de Maite Fandos el
passat mes d’octubre de 2017.

Ajuntament i
Diputació refermen el
seu compromís en la
potenciació i millora
de les instal·lacions
esportives del
municipi

L’alcalde de Sant Joan de Vilatorrada,
Gil Ariso, i el regidor d’Esports, Eduard
Mata, van mantenir durant el mes de
febrer una reunió de treball a la Diputació de Barcelona amb la diputada
d’Esports Maite Fandos.
La sessió, presidida en tot moment per
un clima de cooperació i entesa, tenia
com a objectiu tractar conjuntament els
projectes de millora de les instal·lacions
esportivesdel municipi i les necessitats
del teixit esportiu i associatiu local. Tanmateix, la trobada també va suposar la
primera presa de contacte oficial entre
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorra-

Durant la reunió, els representants del
consistori van traslladar a la Diputació
les inversions periòdiques que l’Ajuntament ha dut a terme en matèria de
millora i condicionament de les instal·lacions esportives del municipi. En
aquest sentit, Gil Ariso i Eduard Mata
van posar èmfasi en la necessitat de
potenciar el treball conjunt amb la Diputació per tal de seguir garantint a
la ciutadania uns equipaments esportius òptims i de primer ordre adaptats a

L’Ajuntament
impulsa més d’una
quarantena de
cursos i tallers
formatius

El consistori manté com a un dels seus
eixos bàsics i prioritaris d’acció dotar
els veïns i veïnes d’eines i projectes de
primera qualitat que els permetin formar-se educativa i professionalment
i promocionar-se a nivell laboral. En
aquesta línia, l’Ajuntament ha dut a terme al llarg del darrer any una quarantena de cursos i tallers formatius gratuïts sobre temàtiques com idiomes,

manipulació d’aliments, operacions auxiliars de serveis administratius i generals, carretoner, prevenció de riscos laborals, peixateria,
dinàmica de grup, informàtica,
preparació d‘entrevistes de feina,
community manager, gestió bàsica
de magatzem per radiofreqüència,
soldadura, creació d’un videocurrículum o xarxes socials.

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el
tercer Pla d’Igualtat de Gènere del
municipi. Es tracta del resultat d’una rigorosa diagnosi prèvia de l’estructura i l’organització de l’Ajuntament, així
com dels processos, les pràctiques que
hi tenen lloc, les polítiques públiques i
la relació amb la ciutadania. I tot, amb
l’objectiu d’identificar els aspectes
que amb les modificacions i/o millores oportunes poden contribuir a

conduir les polítiques que es duen
a terme des de l’Ajuntament envers
la igualtat d’oportunitats de dones i
homes.  En aquest sentit, Pesarrodona explica que “la realitat demostra
que encara avui en dia persisteixen
les discriminacions envers les dones, com la violència masclista, uns
índexs majors d’atur, desigualtat
laboral, menys representativitat a
nivell polític, social i econòmic i més

L’Ajuntament
aprova el Pla
d’Igualtat de
Gènere 2017-2020

les seves necessitats i a la tasca diària
educativa, formativa i de promoció de
la pràctica esportiva que duen a terme
les entitats esportives locals.
En el marc de la sessió de treball també
es van posar sobre la taula les subvencions complementaries atorgades per
la Diputació per a la millora dels equipaments esportius. I al mateix temps,
es van tractar conjuntament diferents
projectes de futur en matèria d’instal·
lacions; entre ells, l’arranjament de les
pistes de tenis, la pista exterior i la gespa artificial per del camp municipal de
futbol o la construcció d’un skate park.

problemes de conciliació laboral.”
El document està estructurat en sis
línies estratègiques (compromís amb
la igualtat; acció contra la violència
masclista; drets i qualitat de vida; reformulació dels treballs i dels temps;
coeducació i transmissió de valors
igualitaris; i reconeixement, lideratge
i participació de les dones) i 56 accions concretes a desenvolupar des de
la seva aprovació fins al 2020.
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ACTUALITAT MUNICIPAL
Sant Joan de
Vilatorrada se
suma a la mobilitat
elèctrica i sostenible

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada –a través de la Regidoria de
Medi Ambient- ha instal·lat un punt
gratuït de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics al número 54 del carrer Major. Es tracta de la primera estació de recàrrega d’aquesta tipologia
que s’instal·la al municipi.
Com puc fer ús del punt de
recàrrega?
El punt de recàrrega està subministrat
per l’empresa especialitzada SELBA
i és gratuït. Disposa d’un connector
Mennekes i un de Shucko i s’activa i
desactiva a través d’un web personalitzat, sense necessitat de disposar de
cap targeta ni clauer. Així, per a fer-ne
ús cal donar-se d’alta a través del portal www.selba.es/2400.php. Un cop
formalitzada la inscripció, l’usuari rebrà
un correu electrònic amb el codi PIN
que permetrà activar i desactivar el
punt de recàrrega.
Finalment, l’estacionament del vehicle a la zona de recàrrega està limitat
al temps necessari per fer l‘operació,
que en cap cas serà superior a les dues
hores.

L’Ajuntament signa
un crèdit amb la
Diputació per finançar
la remodelació del
canal i de la zona
esportiva
L’alcalde Gil Ariso i la presidenta de la
Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, van signar un crèdit amb un
tipus d’interès molt baix i en condicions molt avantatjoses per a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada per
un import de 451.673,01€ que el govern municipal destinarà íntegrament a

executar el projecte d’urbanització
del canal industrial i a la remodelació de la zona esportiva. La firma del
conveni entre ambdues institucions
s’emmarca dins del Programa Crèdit Local; un projecte municipal de la
Diputació de Barcelona que permet
als ajuntaments poder obtenir una línia de préstecs per a inversions a
un tipus d’interès preferencial. En
el cas de Sant Joan de Vilatorrada,
l’emprèstit és de 451.673,01€, dels
quals 21.012,03€ estan subvencionats directament per l’ens supramunicipal; fet que permetrà reduir pràcticament a zero el cost financer del
préstec de l’Ajuntament destinat a
aquesta inversió.

Sant Joan de
Vilatorrada entra a
formar part de la
Xarxa de Turisme
Industrial de
Catalunya (XATIC)
La XATIC és l’associació que agrupa
l’oferta de turisme industrial més àmplia
de Catalunya: Museus, Centres d’Interpretació, Antigues Fàbriques o Mines
d’arreu del territori català. L’associació,
que es va formar l’any 2006, agrupa a
dia d’avui més de 25 localitats de gran
diversitat que tenen en comú un important i variat llegat industrial que permet
conèixer a fons la revolució industrial
de Catalunya i, amb ella, la transformació del territori i de la societat catalana
contemporània. La Xarxa de Turisme
Industrial de Catalunya, doncs, té com
a objectiu generar una línia d’actuació comuna com a eina de projecció,
atracció de visitants i creació d’activitat econòmica i cultural en l’entorn
del turisme industrial.
Programa estable de visites a les
fàbriques locals
L’adhesió de Sant Joan de Vilatorrada a
la XATIC respon a la voluntat de l’equip
de govern de consolidar, potenciar i
donar a conèixer el passat industrial del
municipi com a actiu identitari, cultural,

econòmic i turístic de referència. Per
tot plegat, un dels primers i destacats
projectes que s’impulsaran serà l’organització de visites guiades anuals
i obertes al públic per les fàbriques
de la vila (ara es disposa de Cal Gallifa), i que es complementaran amb les
visites teatralitzades que ja s’ofereixen actualment durant la Fira Embarrats i que tenen una excel·lent
resposta per part dels visitants.
Plataforma de ressò nacional i
internacional
Sant Joan de Vilatorrada també podrà posicionar i difondre el fet industrial local -tant a nivell català i espanyol com a l’estranger- gràcies a la
participació de la marca XATIC –sota
el paraigües de l’Agència Catalana
de Turisme i de la Diputació de Barcelona- en fires de referència en el
sector del turisme.
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ACTUALITAT MUNICIPAL
Finalitzen les tasques
de manteniment i
millora del Torrent
Fondo

La Regidoria de Gestió i Planificació
dels Recursos i el Medi Ambient de
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha donat per acabat el projecte
de manteniment i millora del Torrent
del Fondo, que ha permès ampliar
l’actual corriol fins a arribar a la zona
sud de l’aiguamoll de les Torres.
El pla, iniciat l’any 2013, ha inclòs diferents tasques al llarg dels darrers mesos; com ara l’obertura d’un camí
fins a l’arribada als aiguamolls, el
desbrossament general del tram, la
delimitació del camí de vianants, i
el manteniment de la fase inicial de
l’itinerari amb la neteja, desbrossament
i endreça de la zona.

Adjudicació del projecte de recuperació de l’Aiguamoll de les Torres
Un cop finalitzat el projecte de manteniment i millora del Torrent del Fondo,
l’Ajuntament treballa ara en un nou
programa per recuperar l’Aiguamoll
de les Torres. En aquest sentit, el consistori ha dut a terme l’adjudicació
pública de la redacció del projecte
d’arranjament de l’espai per un import
d’uns 8.000€.
En el marc d’aquest programa, la Regidoria de Gestió i Planificació dels Recursos i el Medi Ambient ja ha dut a terme
un buidat dels sediments en la part
sud de l’aiguamoll per tal de recuperar
hàbitat aquàtic per les espècies que
hi habiten (amfibis i ocells aquàtics).

Sant Joan de
Vilatorrada rep la
visita del Diputat
delegat de Comerç
de la Diputació de
Barcelona

A principis del mes de febrer, Sant Joan
de Vilatorrada va rebre la visita d’Isaac
Albert, Diputat delegat de Comerç de
la Diputació de Barcelona. La trobada
tenia com a objectiu conèixer de primera mà la realitat comercial del municipi i
tractar aquells projectes que es duen a
terme a la vila amb la col·laboració de
la Diputació. Durant la reunió, presidida
per un clima de cooperació i entesa,

es van posar sobre la taula diferents
temes i projectes vinculats amb al comerç del municipi. Entre ells, la campanya informativa als comerços que
endega enguany el consistori o l’Estudi
d’Oferta i Demanda presentat el passat mes de setembre per la Regidoria
de Comerç. En aquest sentit, Isaac Albert va posar en valor els actius i potencialitats del comerç santjoanenc i

va ressaltar el paper vital que el teixit
comercial local desenvolupa com a
dinamitzador econòmic i social del
municipi. La visita d’Isaac Albert, finalment, també va permetre tractar qüestions com la necessitat de consolidar i
millorar el mercat municipal o la importància del fet cultural en la promoció del
comerç local.

L’Ajuntament finalitza
les obres de millora
al Pavelló Municipal
d’Esports

El mes de març, l’Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada –a través de la Regidoria d’Esports- va donar per finalitzats els treballs de millora a la zona del
Pavelló Municipal d’Esports endegats
el passat mes de desembre. L’actuació
ha tingut un cost proper als 120.000.

rals d’aigua calenta i reconvertir una
de les dues actuals pistes d’esquaix
en un espai polivalent obert a totes
les entitats locals. En paral·lel, també
s’han adquirit 36 noves taquilles amb
l’objectiu que el Futsal Athletic Vilatorrada i el Club Bàsquet Vilatorrada puguin dipositar-hi el seu material esportiu.

mateix, també s’ha executat un canvi
d’il·luminació en l’espai usat per l’entitat
Amics de la Petanca per a la pràctica d’aquesta disciplina; i s’ha habilitat
un nou equipament de megafonia a
les instal·lacions del CF Palillo.

Arranjament dels tancaments del
pavelló
El gruix de les obres impulsades pel
consistori han implicat el pavelló d’esports. Així, s’ha actuat per arranjar
els tancaments d’aquest equipament (finestres, portes...), substituir els
metacrilats i els acumuladors gene-

Nova il·luminació a totes les
pistes de petanca del municipi i
megafonia al camp de futbol
L’Ajuntament també ha adquirit un total
de sis panells de tecnologia LED que
s’han ubicat en els dos espais habilitats al municipi per a la pràctica de
la petanca a la zona d’El Palillo. Tan-

Finalment, l’Ajuntament també actuarà
al camp de futbol municipal, on durà
a terme la remodelació del vestidor
destinat al col·lectiu arbitral. Aquesta
remodelació prioritària anirà acompanyada a mig termini per noves actuacions com la millora de les pistes de
tennis o el canvi de la catifa de gespa
artificial.
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ACTUALITAT MUNICIPAL
Un 80% dels
santjoanencs i
santjoanenques fa
una valoració general
molt satisfactòria del
funcionament i del
servei dels comerços
locals

L’Ajuntament instal·la
dos desfibril·ladors
externs automàtics a
la via pública

La Sala de Plens de l’Ajuntament de
Sant Joan de Vilatorrada va acollir el 26
de setembre l’acte públic de presentació de l’Estudi d’Oferta i Demanda a
Sant Joan de Vilatorrada, impulsat per
la Regidoria de Comerç.
El document, encarregat per la Regidoria de Comerç i elaborat per l’empresa
J3BE Economics amb el cofinançament de la Diputació, ha permès analitzar de forma exhaustiva i rigorosa
el grau de satisfacció dels clients vers
l’oferta comercial de Sant Joan de
Vilatorrada, els hàbits de compra,
el grau de màrqueting que s’aplica,
el funcionament dels negocis comercials ubicats al municipi, o l’estat de salut
empresarial dels subsectors d’activitat.

Conclusions de l’Estudi d’Oferta i
Demanda

Sant Joan de Vilatorrada referma la
seva condició de vila cardioprotegida.
L’Ajuntament ha instal·lat dos desfibril·ladors externs automàtics (DEA)
amb geolocalitzador a la via pública:
un, a Cal Gallifa; i l’altre, a la zona esportiva; amb l’objectiu que qualsevol
ciutadà en pugui fer ús ràpidament en
cas d’emergència davant d’una aturada cardíaca. Aquests dos nous equips

se sumen al dispositiu DEA mòbil de
la Policia Local i al dispositiu temporal ubicat a la piscina municipal de
Sant Joan de Vilatorrada durant la
temporada d’estiu.

1. Els santjoanencs i santjoanenques
consumeixen al municipi aquells articles
de primera necessitat associats a la
proximitat.
2. Els veïns i veïnes valoren molt positivament les promocions i campanyes,
així com la imatge que desprèn el
comerç local.
3. El comerç de Sant Joan de Vilatorrada té una debilitat molt marcada en
el marc de les promocions, atès que
s’ha comprovat que la majoria d’establiments en duu a terme poques.

Els nous dispositius DEA estan ubicats
en llocs ben visibles, de ràpid accés i per
on habitualment hi transiten moltes persones. L’equip, a més, és lleuger i senzill

4. Alguns subsectors han experiment
un augment de vendes respecte el període anterior sense haver dut a terme
campanyes de captació de públic.
5. La ciutadania es mostra molt satisfeta (80%) amb el comerç del municipi.
6. El subsector de la restauració, molt
present en tot el municipi, es troba en
un mercat molt saturat i incapaç d’absorbir nous negocis sense un element
diferenciador.  
7. Manca de sistemes de fidelització
a títol individual i col·lectiu que poden
actuar en detriment de la captació de
nous clients.

d’utilitzar, de forma que la majoria de
persones poden realitzar les maniobres de reanimació necessàries davant d’un cas d’aturada cardíaca sense
necessitat de formació prèvia.
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ACTUALITAT MUNICIPAL
El Pla de Salut
Municipal 20162020 encara la fase
final de redacció

El projecte de redacció del Pla de
Salut Municipal 2016-2020 impulsat per la Regidoria de Salut arriba
al seu tram final un cop superada la
fase d’identificació d’actius de salut
i de propostes d’intervenció a través
d’una notable participació ciutadana,
amb més de 700 persones participants i més d’un miler de propostes
recollides.
La recollida de propostes s’ha realitzat
a través de la instal·lació de bústies
de participació en diferents punts
del municipi durant diverses setmanes (Ajuntament, Biblioteca, Escola
d’Adults, Escola de Música, Zona Esportiva, Casal de la Gent Gran i CAP
Sant Joan), amb l’habilitació d’es-

pais de participació i promoció de
la salut en jornades festives del municipi (Fora Estocs, Festa de la Primavera, Setmana de la Salut de l’Institut
Quercus i la Festa Major Infantil), amb
entrevistes grupals o individuals a
càrrec del grup de recerca de Salut
i Atenció Sanitària de la Universitat
de Girona, i amb la creació d’espais
digitals com la butlleta electrònica o
l’etiqueta #salutsantjoan a les xarxes socials.
Ara, un cop superada la fase d’identificació d’actius de salut i de proposta
d’intervenció, el projecte encara l’última etapa: la fase de redacció final.
Així, un cop redactat el projecte aquest
es presentarà al grup coordinador per

L’Ajuntament
aposta per
l’eficiència i la
sostenibilitat
energètica

Amb la voluntat de seguir fent avançar el
poble en termes de sostenibilitat i eficiència energètica, l’Ajuntament de Sant Joan
de Vilatorrada ha continuat amb el projecte d’instal·lació de nous sistemes
d’il·luminació LED en diferents zones
del municipi. L’actuació té el doble objectiu de millorar el rendiment de les
instal·lacions elèctriques i contribuir
a la reducció d’emissions de CO2.

meten reduir fins a un 75% l’actual
despesa energètica. Ramon Planell,
regidor de Gestió i Planificació dels
Recursos i el Medi Ambient, explica
que les actuacions s’han dut a terme
a les places Anselm Clavé i de la Pau,
al Passeig Gallifa i a les escales dels
carrers Manresa a Bonavista. En total
se n’han vist beneficiats 22 fanals.

Les diverses empreses ubicades als
polígons Pla de Vinyats I i II i Pla de
Palou s’han començat a veure beneficiades aquest 2018 de l’arribada de
la fibra òptica a les zones industrials
del municipi de la mà de l’operadora
de telecomunicacions CONNECTA
FIBRA (Comunicacions Integrals de
Catalunya, S.L.).

nova generació també ha inclòs un
tram d’obres, una actuació que ha estat
sufragada íntegrament per l’operador
de telefonia.

L’actuació ha permès eradicar els
problemes de connectivitat, velocitat,
fiabilitat i qualitat de connexió i de
cobertura que patien les empreses
ubicades en aquests polígons. Així
mateix, la xarxa de connectivitat de
nova generació permetrà fer un salt
endavant en termes tecnològics i de
connectivitat, tot afavorint la innovació,
la competitivitat i el posicionament dels
polígons industrials i les seves empreses
en l’accessibilitat al món digital, un fet
que suposa un valor afegit per aquestes
zones empresarials i un atractiu
per a possibles activitats futures. El
desplegament d’aquesta xarxa de

L’Associació d’Empresaris Industrials dels Polígons d’Activitat Econòmica i altres zones de Sant Joan
de Vilatorrada –entitat impulsada per
l’àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament i que compta amb el suport del consistori des de la seva creació l’any 2016- ha estat l’encarregada de liderar -de la mà del consistori
i de l’àrea de Serveis Territorials- des
del passat mes de març del 2017 les
gestions per fer efectiva l’arribada de
la fibra òptica als polígons industrials
del municipi amb l’objectiu de millorar
la productivitat de l’economia local i
minimitzar el consum energètic.

Els treballs han consistit en l’adequació
de les instal·lacions elèctriques i en
la substitució de l’enllumenat públic
per nous dispositius LED que per-

La fibra òptica
arriba a les zones
industrials de Sant
Joan de Vilatorrada

L’Associació d’Empresaris
Industrials, clau en
l’arribada de la fibra òptica

a la revisió i valoració dels resultats obtinguts en el procés de
participació; i, finalment, aquest
es presentarà públicament en
un acte obert a tota la ciutadania.
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Al costat de les institucions catalanes
Sant Joan de Vilatorrada, en defensa dels drets civils i llibertats del poble de Catalunya
Repressió i greu vulneració dels
drets civils i les llibertats

Resultats del Referèndum
d’autodeterminació

Durant la jornada, més d’una vintena
de veïns i veïnes van requerir d’atenció mèdica i sanitària de diferent índole com a conseqüència de les càrregues policials dutes a terme pel cos
de la Guardia Civil als col·legis electorals
del municipi. A més, diferents equipaments municipals també van patir importants desperfectes i destrosses.

L’1 d’octubre de 2017, un total de
3.332 persones van exercir en els col·
legis electorals de Sant Joan de Vilatorrada el seu dret a vot en el Referèndum
d’autodeterminació convocat per la
Generalitat de Catalunya.
El ‘SÍ’ va ser l’opció més votada per
part dels veïns i veïnes (3.140). El ‘NO’
va rebre el suport de 133 persones;
mentre que es van comptar un total de
47 vots en blanc i 12 de nuls.

Per tot plegat, l’Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada lamenta, condemna
i denuncia públicament les agressions
patides per santjoanencs i santjoanenques i pels cossos de Mossos d’Esquadra i Bombers a mans de membres del
cos de la Guardia Civil; així com la usurpació d’urnes als col·legis electorals.

Si
No
Blanc
Nuls

El municipi se suma a l’aturada
general de país
Milers de persones vingudes d’arreu de
la Catalunya central i alcaldes i regidors de
municipis propers es van congregar a la vila
el 3 d’octubre per defensar unànimement
els drets civils i les llibertats de tots els
catalans i catalanes i per rebutjar de forma
enèrgica l’actuació de la Guardia Civil i la
Policia Nacional i la vulneració dels drets
fonamentals patides durant la celebració
del referèndum d’autodeterminació.
Jordi Pesarrodona, regidor de l’Ajuntament, imputat per delicte d’odi
El regidor de l’Ajuntament de Sant Joan
de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona,
ha estat imputat per un presumpte
delicte d’odi i resistència greu durant
la celebració del referèndum de l’1

d’octubre. Mentrestant, la imatge
del regidor santjoanenc durant els
escorcolls de la Guàrdia Civil a diferents
conselleries de la Generalitat el 20 de
setembre del 2017 es va fer viral al

romandre pacíficament al costat dels
agents que custodiaven la porta del
Departament de Governació amb un
nas de pallasso.

El Col·legi d’Advocats de
Manresa presenta el servei
gratuït d’assessorament
El 17 d’octubre, la sala de plens
de l’Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada va acollir la presentació
del servei gratuït d’assessorament
que l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Manresa (ICAM) va posar a disposició
de tots els veïns i veïnes del municipi
afectats a nivell físic i/o psicològic per les
càrregues policials viscudes a la vila el
passat 1 d’octubre durant la celebració
del referèndum d’autodeterminació.
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BREUS
Sant Joan de Vilatorrada censa
l’ADN dels gossos per detectar
accions incíviques

Sant Joan de Vilatorrada, amb
el Dia Internacional de la Dona

Nova edició de la bústia
d’intercanvi de llibres

Amb l’objectiu de garantir un comportament cívic
entre els propietaris de gossos i posar fi a la presència d’excrements a la via pública, Sant Joan de
Vilatorrada s’ha adherit a la iniciativa per censar
l’ADN dels gossos, impulsada per la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener. El regidor de
Gestió i Planificació dels Recursos i Medi Ambient, Ramon Planell, va participar en la presentació
d’aquest projecte conjunt, que va definir com “una
mesura necessària per tal de solucionar d’una
vegada per totes la problemàtica associada a
la falta de civisme d’alguns propietaris o propietàries de gossos”. Planell també va voler remarcar que aquesta mesura no té la voluntat “de
criminalitzar els gossos”, sinó tan sols de “detectar els propietaris i propietàries que no són
respectuosos amb l’espai públic”, que va definir
com “una petita minoria que provoquen moltes
molèsties a la resta de veïns i veïnes”. Súria i

L’Ajuntament es va sumar un any més a la commemoració, el 8 de març, del Dia Internacional
de la Dona. I amb l’objectiu de fer extensiva la
celebració a tots els veïns, va organitzar del 26 de
febrer al 10 de març un complet i variat programa d’activitats lúdiques i reivindicatives arreu
del municipi. Entre les propostes: la passejada
‘Caminem per la igualtat’; un taller de llaços;
el ‘Sopar per la igualtat’, amb les actuacions de
Les Vilatokades i la representació teatral de l’obra
‘Vagines 3.0’; i les actuacions del Grup Artístic i
una desfilada de vestits de paper.

En el marc dels actes de la diada de Sant Jordi
d’aquest 2018, Sant Joan de Vilatorrada - amb
el suport de la Biblioteca Cal Gallifa- estrenarà la tercera bústia d’intercanvi de llibres al
Parc Garcia Lorca. La bústia és oberta a tota
la ciutadania i el funcionament és molt senzill:
cada persona que agafi un exemplar de la bústia,
n’haurà de deixar un altre a canvi per tal que en
pugui gaudir una altra veí o veïna. Amb aquesta
iniciativa, la Regidoria de Cultura vol promoure
l’hàbit de llegir acostant els llibres en un espai tan
concorregut com el Parc Garcia Lorca.

Callús, conjuntament amb Sant Joan de Vilatorrada, apliquen aquest sistema, pioner a Catalunya,
que permet identificar a quin animal pertanyen
els excrements i detectar així comportaments
incívics per part dels propietaris. A més, aquesta actuació també permet reduir l’abandonament
i el maltractament d’animals. La Mancomunitat
Intermunicipal del Cardener va signar el contracte
amb el laboratori acreditat Bbi.bio, que es fa càrrec del cens caní i l’estudi de les mostres d’excrements. Un treballador municipal, acompanyat d’un
agent de la Policia Local que en garanteix la seguretat jurídica i la custòdia, és l’encarregat de recollir
les mostres a la via pública. D’aquesta manera, un
cop identificat genèticament el gos, es pot detectar a qui pertanyen les mostres localitzades a la via
pública. La persona que hagi comès la infracció
ha de pagar l’anàlisi i la multa corresponent

Sant Joan de Vilatorrada i
la Fira Embarrats es donen
a conèixer a les principals
mostres modernistes del
sector

L’Ajuntament i la Fira Embarrats han estat presents en dos de les fires de referència del sector modernista a Catalunya i que recreen la vida
de principis del segle XX: la Fira Modernista de
Terrassa -a través de l’estand de la XATIC- i la
Fira del Mercat d’Amposta (fira ambientada a
principis del selge XX) -convidats per l’Ajuntament
de la capital del Montsià-. A més, també han estat presents a la Fira Expo Bages, gràcies a l’estand del Consell Comarcal del Bages.
El consistori santjoanenc va aprofitar la presència
en aquestes tres grans mostres per projectar el
municipi, promocionar i atraure visitants a la
Fira Embarrats i difondre la identitat i el llegat
cultural, patrimonial i turístic vinculat al passat
industrial del municipi.

BR

El pregoner

14

BREUS
Noves instal·lacions per a
la pràctica de l’skate i altres
esports urbans

Sant Joan de Vilatorrada es dota de més recursos
per afavorir la pràctica de l’esport urbà i satisfer
les necessitats dels més joves. Amb aquest objectiu, s’ha col·locat al carrer Vilaseca de la
vila, concretament davant de Cal Gallifa, un
element urbà per a la pràctica d’esports urbans
amb patinets, monopatins, patins en línia i bicicletes, entre d’altres. L’element s’ha instal·lat al
costat de la zona infantil Parc Catalunya, a l’espai
on hi ha altres serveis com dues taules, una de
tennis de taula i una altra de futtoc.

Sant Joan de Vilatorrada es
va tenyir de blanc durant les
nevades del 8 i 28 de febrer

Amb aquesta instal·lació, l’Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada reforça el seu compromís
amb el foment de l’activitat esportiva i dóna resposta a la demanda de molts joves aficionats a
aquests esports urbans.

Nou vehicle per a l’Associació
de Voluntaris de Protecció Civil

Amb l’objectiu de prestar més i millors serveis als
veïns i veïnes, donar suport als cossos policials i
d’emergències i desenvolupar tasques de coordinació per facilitar el bon desenvolupament de les
activitats i esdeveniments que es duen a terme
al municipi, l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil (AVPC) de Sant Joan de Vilatorrada
compta amb un nou vehicle que està equipat
amb tots els elements necessaris per realitzar
tasques de prevenció i seguiment.
Es tracta d’un tot terreny Nissan X-Trail que ha
estat adquirit a través d’una subvenció pública
atorgada per l’Ajuntament. Jordi Gesé, regidor
de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, destaca que
”l’adquisició d’aquest nou vehicle permet millorar la capacitat de resposta d’aquest cos
de voluntaris i evidencia la voluntat de l’Ajuntament d’oferir millors recursos i equipaments
als santjoanencs i santjoanenques”.

La Verbena dóna el tret
de sortida als actes de
commemoració del centenari
de l’entitat

Diumenge 11 de març va tenir lloc a Sant Joan
de Vilatorrada l’acte inaugural del centenari
de la SCCR La Verbena, entitat capdavantera
en la divulgació de la cultura catalana al municipi.
Al llarg d’aquest 2018, l’associació durà a terme
diverses accions arreu del poble per commemorar l’efemèride; i aquest mes de març va donar el
tret de sortida a la celebració amb una jornada
festiva al pati de la Ludoteca oberta a tota la
ciutadania.
Gil Ariso, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada,
assegura que “La Verbena i tots els seus fundadors i socis han dut a terme des de fa 100
anys una tasca ingent recollint, conservant,
estudiant i divulgant arreu de la vila la cultura
popular i tradicional santjoanenca i catalana”.
En aquesta línia, Ariso felicita a l’entitat per fer de
l’acte inaugural del Centenari “un esdeveniment
multitudinari, popular, ple de vida i d’emo-

Un equip de voluntaris al servei del
municipi
L’AVPC de Sant Joan de Vilatorrada es va estrenar l’any 2012 i actualment en formen part un total
de12 membres que durant l’any realitzen entre 30
i 35 tasques de prevenció, gestió i informació els
veïns i veïnes per tal de contribuir al bon desenvolupament d’esdeveniments i activitats. Jordi Gesé,
regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, assegura
que “estem molt satisfets amb el rol que els voluntaris de Protecció Civil desenvolupen al nostre
poble. És un cos plenament integrat en el dia a
dia del municipi i que col·labora estretament amb
la Policia Local i amb el consistori duent a terme
unes tasques de gestió i informació a la població
que són absolutament vitals i necessàries. Des
de l’Ajuntament volem posem en valor la importància del treball continuat que ha fet l’associació
a Sant Joan de Vilatorrada des dels seus inicis”

ció. La Verbena s’ha guanyat amb tot mereixement ser una de les grans protagonistes a la vila
aquest 2018. Llarga vida a La Verbena!”.
L’activitat va començar a les 12 del migdia al pati
de la Ludoteca i va comptar amb el cant de l’himne de La Verbena a càrrec de la Coral de l’entitat;
sardanes amb els infants de les escoles de primària
i de l’Escola Municipal de Música com a protagonistes; la representació d’un fragment de la icònica
‘Terra Baixa’, interpretada pel grup de veterans de
teatre; danses tradicionals ballades per l’escola
de dansa i el grup juvenil de l’Esbart Dansaire Sant
Joan; un homenatge als expresidents de la SCCR
La Verbena; el descobriment d’una placa commemorativa; ball de gegants; o la presentació pública
de la Sardana del Centenari, amb música de Belén
Barnaus, lletra de Valentí Raurich i arranjaments de
Jesús Ventura, a càrrec de la Coral de La Verbena
junt amb la Cobla St. Jordi.
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FORMACIÓ
La campanya comarcal ‘Tracta’m bé’ arriba
a Sant Joan de Vilatorrada
La Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada va acollir el 7 de
març l’acte de presentació de l’inici de la campanya ‘Tracta’m bé’ al municipi,
impulsada per l’Àrea d’Inclusió Social del Consell Comarcal del Bages i emmarcada en el Protocol d’actuació coordinada contra els maltractaments a la
gent gran de Manresa i el Bages (PROMAGG). La iniciativa, que compta amb el
suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona, neix amb el doble propòsit de prevenir
els maltractaments a les persones grans i fomentar el bon tracte i els valors
positius cap a aquest col·lectiu, com a mètode de prevenció i sensibilització.
Durant la sessió, la vintena d’assistents van conèixer de primera mà els objectius
de la campanya, les accions que es desenvoluparan al municipi en el marc
d’aquest projecte comarcal i els diferents canals de participació que tenen a
l’abast tots els veïns i veïnes i el teixit associatiu i comercial per prendre part activament d’aquesta iniciativa.

Accions del ‘Tracta’m bé’ a Sant Joan de Vilatorrada

Amb l’objectiu de fer partícip a tota la ciutadania dels objectius que emanen
d’aquesta campanya, l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada fa una crida
als veïns i veïnes, entitats i comerços del municipi a implicar-se activament
en aquest projecte. Per tot plegat, el consistori treballarà de la mà del Consell
Comarcal del Bages per endegar a la vila al llarg dels propers mesos diferents
actuacions formatives i lúdiques dirigides al conjunt de la població, com ara
un taller sobre abusos en el sector del consum i diverses accions de caràcter
comarcal.
Montserrat Perarnau, coordinadora de Benestar Social i Envelliment Actiu de l’Ajun-

L’Escola d’Adults, premi Santi Vidal 2017
El Centre Municipal de Formació per a Persones Adultes de Sant Joan de Vilatorrada va rebre a finals del passat mes de novembre el Premi Santi Vidal en la
categoria d’entitat. El lliurament va tenir lloc en un acte celebrat a l’auditori de La
Plana de l’Om de Manresa. El guardó, que enguany arribava a la 6a edició, es va
establir el 2012 en motiu de l’homenatge que Creu Roja Manresa va voler retre a
qui va ser durant sis anys el president de l’assemblea local i, durant encara més
anys, voluntari de l’entitat, Santi Vidal.
L’objectiu del premi és fomentar la solidaritat col·lectiva i procurar transformar la
consciència pública reconeixent la tasca que s’ha portat a terme des de diferents
entitats del Bages que hagin destacat per la seva trajectòria en qualsevol dels
àmbits de la solidaritat i/o cooperació internacional al desenvolupament. Així, el
guardó és un reconeixement a la gestió solidària duta a terme des de l’Escola
d’Adults pel seu treball formatiu i cohesionador amb persones nouvingudes.

L’Escola
Municipal de
Música prepara
un nou musical
L’aula de cant de l’Escola Municipal de Música de Sant Joan de
Vilatorrada està preparant un nou
musical de ‘Grease’. El passat mes
de juliol els alumnes van celebrar un
petit tast del musical i en pocs estarà tot a punt per a la seva estrena
oficial al municipi.

tament, assegura que “el benestar i el present i futur de la nostra gent gran passa
per teixir i enfortir diàriament, entre tots els agents implicats –administració,
entitats, comerços- voluntaris...-, una xarxa social cooperativa que protegeixi i
empoderi les persones d’edat més avançada”. En aquesta línia, Perarnau també
posa èmfasi en el rol cabdal que juga en aquest propòsit l’Associació de Gent
Gran Les Oliveres, com a eix vertebrador del col·lectiu de gent gran al municipi.
Mentrestant, el Consell Comarcal també ha adquirit 100 exemplars del llibre ‘Relats
amb tracte’ que repartirà als Casals de la Gent Gran dels municipis del Bages. La
publicació inclou 12 relats curts i un altre d’inèdit de l’escriptora Isabel-Clara
Simó, on es reflecteixen diversos tipus d’abusos que poden patir les persones
grans. Una altra actuació és la representació de les ‘Escenes amb tracte’, una
adaptació teatral d’alguns relats del llibre, que es desplegarà a partir de 2018 a
través del grup de teatre d’Artés.
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FORMACIÓ
L’Ajuntament coordina la xarxa
local de centres educatius que
formen part del projecte Escola
Nova 21
El programa Escola Nova 21, impulsat per la Diputació de Barcelona i integrat per
481 centres educatius públics i concertats de tota Catalunya, dóna una passa més
en la seva consolidació a Sant Joan de Vilatorrada. L’Ajuntament ha adquirit el
compromís de coordinar la xarxa local de centres educatius que formen part
d’aquest programa.

En què es tradueix aquest compromís?

En primer lloc, l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada coordina la xarxa local
de centres que formen part del programa Escola Nova 21; formada, actualment,
per l’Escola Ametllers, l’Escola Collbaix, la SINS Cardener, l’Escola Agrupació
Sant Jordi de Fonollosa, l’Escola Paidos de Sant Fruitós de Bages i l’Escola La
Serreta de Santpedor. En segon lloc, el consistori és l’encarregat d’incorporar a
la xarxa local de centres aquelles institucions educatives que actualment no
formen part del projecte, però que hi estan interessades i vulguin participar de
les reunions informatives. Finalment, la Regidoria d’Educació ha designat una
tècnica municipal que exerceix les funcions de dinamitzadora per tal de poder

generar sinergies adaptades a la realitat del territori.

Cal Gallifa acull la projecció del documental ‘Most Likely to
Succeed’

La Sala de Cultura de Cal Gallifa va acollir el 19 de setembre la projecció del
documental ‘Most Likely tot Succeed’, que detalla les pràctiques educatives
avançades de l’alumnat de les escoles ‘High Tech High’ de San Diego (Estats
Units) aplicades en el curs d’un any acadèmic. L’activitat, organitzada per l’Ajuntament, s’emmarcava dins el projecte Escola Nova 21, del qual en formen part
l’Escola Ametllers, l’Escola Collbaix, la SINS Cardener.
El projecte Escola Nova 21 està impulsat per la Diputació de Barcelona, el Centre
Unesco de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill, la UOC i eduCaixa i engloba
prop de 500 centres educatius públics i concertats de tota Catalunyaque 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 dinamitzen aquestes xarxes.

Tret de sortida a la quarta edició del projecte
de voluntariat LECXIT
Un total de 10 parelles lingüístiques formades per un alumne i un adult, i quatre
parelles lingüístiques integrades per un adult i un voluntari de l’Escola Carme
Karr, han començat enguany aquest programa que està impulsat arreu del territori
català per la Fundació Jaume Bofill, la Fundació ”la Caixa” i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que té per objectiu incrementar
l’èxit educatiu dels infants a través del treball per a la millora de la seva comprensió
lectora.
La clau de LECXIT està en treballar de forma lúdica i amena gràcies al voluntariat
i a la implicació de l’entorn dels nens i nenes que participen en el programa. A
Sant Joan de Vilatorrada s’ha materialitzat gràcies al treball conjunt d’escoles de
primària, Biblioteca i Ajuntament.
El programa LECXIT el formen voluntaris que acompanyen un nen o nena, una
hora a la setmana, a passar 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 (dilluns, dimarts o
dimecres de 17 h. a 18 h.) 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.
Totes aquelles persones que vulguin entrar a formar part del projecte com a voluntaris suplents amb disponibilitat per cobrir possibles vacants cal que enviïn
un correu electrònic a l’adreça sjvt.serveipersones@santjoanvilatorrada.cat o
trucar al telèfon 93 876 42 40.

La Llar d’Infants
El Xiulet obre
una nova aula de
lactants

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada va ratificar durant el Ple ordinari
de febrer del 2017 la modificació del
contracte amb Serveis a les Persones
Encís SCCL per a la gestió del servei
de la Llar d’Infants Municipal El Xiulet.

En virtut d’aquesta modificació, el centre educatiu va obrir una nova aula de
lactants dirigida a tots els nens i nenes
nascuts l’any 2016. Aquesta actuació
respon a la voluntat de l’Ajuntament
d’oferir una solució a totes aquelles

persones que es troben a la llista
d’espera d’una plaça a la llar d’infants al municipi, que enguany ha
presentat una alta demanda.
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FORMACIÓ
La 2a Trobada de cooperatives escolars
aplega més de 400 alumnes del Bages a
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan de Vilatorrada va acollir el 10 d’abril la 2a Trobada de cooperatives
escolars, una jornada emmarcada en el Programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE), de la Diputació de Barcelona, i en la qual han participat un total
de 435 alumnes del Bages. El projecte, que dura tot el curs i s’adreça a nens i
nenes de 5è i 6è de primària, es basa en la realització d’un treball real: la creació,
organització, gestió i tancament d’una cooperativa de fabricació de productes
artesans, la venda en una fira o mercat de la població i la sol·licitud, si cal, d’un
microcrèdit.
La trobada va permetre als participants, dividits en grups, compartir experiències,
participar en jocs amb l’objectiu d’entendre el cooperativisme, gaudir d’un esmorzar
conjunt i exposar els productes que han creat en diverses parades habilitades a
Cal Gallifa.

Beques i subvencions a centres i AMPA’s
pel curs 2017-2018
Enguany, l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha ofert i atorgat les
següents beques:
Beca de material i llibres: 100€ (de P3 a quart d’ESO)
Beca de menjador: 264€ (de P3 a sisè de primària)
Beca de sortides escolars: 60€ (de P3 a quart d’ESO)
Beca per a activitats extraescolars programades per
les AMPA:
75€ (de P3 a quart d’ESO).
Beques a l’Escola de Música:
1- Beca general que cobreix el 15% del import de la quota
mensual: per a tot l’alumnat matriculat a Sant Joan de Vilatorrada
pel curs 2017-2018 a qualsevol centre públic d’educació infantil,
primària, secundària o de formació de persones adultes.
2- Beca en funció de la capacitat econòmica familiar.
Beques per a l’Escola d’Adults: reducció de la quota trimestral.
Beques per a la llar d’infants municipal El Xiulet: reducció
de la quota mensual d’escolarització i de menjador.
Enguany, l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada també ha ofert subvencions per activitats culturals i esportives a totes les AMPA’s dels centres
del municipi que van presentar la documentació requerida del 6 al 22 de
setembre al Registre General de l’Ajuntament.

L’Institut
Quercus rep un
reconeixement
d’excel·lència
educativa

El Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya i QUALIcat
(Associació Catalana per la Excel·lència)
han atorgat a l’Institut Quercus de Sant
Joan de Vilatorrada l’acreditació e2cat,
un certificat d’excel·lència educativa.
Amb aquesta distinció, l’Institut Quercus

se suma a la vintena de centres catalans
que ja disposen d’aquest reconeixement
i es converteix en el primer centre educatiu de la Catalunya Central en superar amb èxit el model e2cat. L’objectiu
d’aquesta certificació, que vol acostar el
model europeu d’excel·lència empresa-

rial (EFQM) a l’educació, és ajudar als
centres educatius en el seu camí
cap a l’excel·lència.
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FORMACIÓ
Finalitzen els treballs d’arranjament al pati de l’Escola Collbaix
Coincidint amb l’aturada de l’activitat educativa durant els mesos d’estiu, l’Ajuntament –a través de la Regidoria d’Educació- va dur a terme treballs d’arranjament
i millora al porxo i la vorera d’aquest centre educatiu.
Amb aquesta actuació s’han millorat les condicions d’accés a l’escola, s’ha
dotat el pati d’un nou espai cobert -ampliant així la seva funcionalitat- i s’han
millorat les condicions energètiques de les aules de la planta baixa com a
conseqüència de la reducció de la radiació solar.

Alumnes de formació instrumental de
l’Escola Carme Karr visiten el municipi
Des de fa quatre anys, els alumnes de formació instrumental de l’Escola
Carme Karr realitzen un treball interdiscilinar amb l’Escola d’Adults de Sant
Joan de Vilatorrada i la Biblioteca Cal Gallifa. Aquesta iniciativa consisteix en
fer un projecte comú a partir de la proposta d’un tema que generalment gira
al voltant del medi ambient. Així, enguany el projecte rep el títol de ‘Visitem les
meravelles del món!’
En el marc d’aquesta col·laboració, el passat 21 de desembre del 2017 els alumnes
van fer una sortida a Sant Joan de Vilatorrada per visitar l’Ajuntament, l’Escola
d’Adults i la Biblioteca per conèixer els diferents departaments, espais i seccions,
i la tasca interna que si duu a terme. La jornada va cloure a l’Escola d’Adults amb
una festa de Nadal, la projecció d’un Lip dub,i una sessió de conta-contes.

Mar Osete, regidora d’Educació, posa en valor la tasca duta a terme pel personal
de l’Ajuntament implicat en el projecte i per l’empresa ICMAN, adjudicatària dels
treballs. Osete, a més, afegeix entre els beneficis d’aquesta actuació el fet que
“els alumnes, a l’hora del pati i del menjador, podran gaudir del seu esbarjo
a l’aire lliure de forma segura i adaptada a les seves necessitats”.
d Els treballs han tingut un cost de 55.729,11€.
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SANT JOAN ES MOU!
El Joanet del Cardener i la Roser la Filadora,
protagonistes de la Trobada Comarcal de colles
geganteres del Bages-Berguedà
El 21 d’octubre, Sant Joan de Vilatorrada va ser la seu de la XX Trobada Comarcal de colles
geganteres del Bages-Berguedà. En aquesta jornada comarcal de festa i tradició, enguany la
Colla de Geganters i Grallers de la SCCR “La Verbena” va agafar el relleu de la colla gegantera
de Callús com a entitat organitzadora. A la trobada hi van participar fins a 24 colles geganteres
i l’activitat va consistir en una plantada de gegants a l’avinguda Torrent del Canigó, la cercavila
pels carrers de Sant Joan de Vilatorrada i la ballada dels gegants.
El Joanet del Cardener i la Roser la Filadora, protagonistes de la jornada
En el marc de la XX Trobada Comarcal de colles geganteres del Bages-Berguedà, va tenir lloc
una commemoració molt especial: el 35è aniversari dels gegants de Sant Joan de Vilatorrada,
el Joanet del Cardener i la Roser la Filadora, de la Colla Gegantera SCCR “La Verbena”. Dos
gegants construïts l’any 1982 per Manel Casserras i que representen els valors de l’esforç, l’amor
per la terra i la tradició.

La Nit de l’Esportista distingeix els millors
esportistes santjoanencs del 2017 i reconeix
públicament la figura de Román Montañez
La Sala de Cultura Cal Gallifa va acollir el 24 de novembre la cinquena edició d’aquest esdeveniment
anual que premia els esportistes i les entitats esportives locals més destacats de l’any i que enguany
va retre homenatge al santjoanenc Román Montañez, que a finals de la passada temporada va penjar
les botes després d’una prolífica trajectòria a l’elit del bàsquet. La Sala de Cultura Cal Gallifa va acollir
aquest esdeveniment anual que enguany estava organitzat per la Regidoria d’Esports i el Club Escacs
Sant Joan de Vilatorrada.

Millor esportista individual veterà/ana
(a partir de 40 anys)
Román Temporal, billar britànic
Millor esportista individual categoria
absoluta
Ignasi Àvila, ciclisme (la recollida del premi
va anar a càrrec de Mònica Àvila)
Millor esportista individual escolar (fins als
12 anys)
Millor promesa esportiva (fins als 18 anys)
David Martín, atletisme
Millor trajectòria esportiva – Premi Román
Montáñez
Román Montáñez, bàsquet
Millor entrenador/a
Lluís Màrquez, gimnàstica esportiva
Millor equip sènior
Equip VEC duatló de muntanya, runningciclisme
Millor equip de base (fins als 18 anys)
Juvenil A del FC Joanenc, futbol
Menció especial del jurat – Premi Club
Escacs Sant Joan de Vilatorrada
Futsal Athlètic Vilatorrada, futbol sala
Menció superació personal
Abel Àvila (atletisme) i Femení base (futbol
sala)

Sant Joan de Vilatorrada va acollir el 3 de desembre una nova edició del Cros Escolar Comarcal,
una prova atlètica per a infants organitzada per
la Regidoria d’Esports i el Consell Esportiu
del Bages, amb la col·laboració de la Secretaria
General de l’Esport i la Diputació de Barcelona.
La cursa es va celebrar a la zona esportiva de
Sant Joan de Vilatorrada i hi van prendre part
prop de 500 nens i nenes provinents de diferents
centres educatius del municipi i de la comarca
i nascuts entre el 2002 i el 2014. El Cros Escolar Comarcal va comptar amb la col·laboració
de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil,
l’Associació Esportiva Escolar IES Quercus, i les
AMPA de les escoles Ametllers, Collbaix i Joncadella, l’IES Quercus i la SINS Cardener; a qui la
Regidoria d’Esports agraeix el seu suport.

Una gala farcida de reconeixements

Álvaro Giráldez, gimnasta

Nou èxit del Cros
Comarcal Escolar i del
Cros Municipal

D’altra banda, entre les novetats d’enguany, durant la
gala de la Nit de l’Esportista 2017 es va dur a terme el
‘Moment dels campions’: un reconeixement a tots
aquells esportistes que durant la temporada passada
van aconseguir èxits esportius:
Prebenjamí A del FC Joanenc, futbol
Aleví Adel FC Joanenc, futbol
Menció superació personal
Abel Àvila (atletisme) i Femení base (futbol
sala)
Juvenil A del FC Joanenc, futbol
Futbol base femení del Futsal Athlètic
Vilatorrada, futbol sala
Atlètic Sant Joan de Vilatorrada, petanca
Álvaro Giráldez (Club Egiba), gimnàstica
esportiva
Maria Comallonga (Club Egiba), gimnàstica
esportiva
Pau Bermúdez (Club Egiba), gimnàstica
esportiva
David Martín (FC Barcelona), atletisme

Mentrestant, el 10 de març va tenir lloc al pàrquing
de l’Escola Joncadella el Cros Municipal amb la
participació d’uns 300 atletes santjoanencs des
de P3 fins a sisè de primària. L’activitat, organitzada per les AMPA de les escoles Ametllers,
Collbaix i Joncadella –amb la col·laboració del
consistori i dels voluntaris de l’Institut Quercus
i el SINS Cardener- va esdevenir tot un èxit de
participació. L’activitat, a més, va estar amenitzada per l’animador Jordi Callau.
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La Festa Major i la Festa Major
infantil omplen de color els carrers de la vila
La Flama del Canigó i la Foguera de Sant Joan, el Cercatasques i el Vilapinxo, el Vilatorrats 2017, la cercavila de gegants, la música, els balls, la
VilaBTTorrada o les visites guiades són, només, un petit tastet de les múltiples propostes per a tot els públics que la vila va acollir del 23 al 25 de juny per
celebrar una nova edició espectacular i multitudinària d’aquesta Festa Major de referència. Dies abans la vila ja va encetar el mes més festiu de l’any amb la
Festa Major Infantil, que aquest 2018 celebra el seu 30è aniversari.

Festa Major

Festa Major Infantil
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GRUPS POLÍTICS

PDECAT
Primer de tot, des de Junts x Sant Joan de Vilatorrada-PDECAT volem desitjar un
2018 immillorable per a tots i totes les santjoanenques i santjoanencs. A 14 mesos
per les properes municipals, continuem incansables executant i complint amb el Pla
d’Actuació Municipal que ens vam marcar a principi de mandat i en moltes altres
qüestions que són necessàries per a Sant Joan de Vilatorrada i per els seus veïns i
veïnes. Durant el 2017 hem tornat a congelar impostos, tenim una de les fiscalitats
més baixes de la província i hem tornat a ampliar els àmbits i els diners destinats a
beques (molt per sobre dels governs anteriors). També continuem reduint el deute
municipal, que ens vam trobar a 4,3 milions/euros i que nosaltres hem rebaixat fins
a 2,2. Com no pot ser d’altre manera continuem apostant per la nostra educació i
esport, amb millores constants a les instal·lacions esportives i escolars. Potenciem
el patrimoni local natural i cultural; estem al costat del comerç i la restauració amb

diferents accions de visibilització, anàlisi de situació, informatives i de promoció. Fem
créixer cada cop més esdeveniments que ja són coneguts arreu del territori i hem
ampliat les places residencials i els servis i ajuts cap a qui més ho necessita. Estem
a punt de poder executar la remodelació del sector nord de la vila (zona esportiva) i
seguim millorant clavegueram i via pública.
Per això, des de Junts x Sant Joan V- PDECAT no pararem, per continuar sent la
garantia de BON GOVERN, que es mereix Sant Joan de Vilatorrada, compromès i
responsable. Tot això i més, malgrat la difícil situació de país i l’evident retrocés en els
drets fonamentals democràtics, i de sobirania del poble de Catalunya promogut pels
partits d’ultradreta del PP i Ciutadans. #llibertatpresospolítics #ViscaCatalunyalliure.

ERC

CSJ-ICV-ME-E

Un ajuntament adormit

Ens trobem ben entrats el març de 2018 i tot just l’equip de govern ens fa arribar
la proposta de Pressupost per enguany. Sí, un Pressupost que hauria de ser vigent
des de l’1 de gener, tot just ara disposen de la proposta. De ben segur trobaran mil
i una excuses per justificar el retard. Però tornen a demostrar que tenim un equip
de govern a l’Ajuntament adormit, que veu els dies passar; que es conforma amb
gestionar el dia a dia; que es preocupa molt d’unes coses i molt poc del que caldria
que es preocupés; que és incapaç de plantejar projectes importants que afrontin els
reptes del nostre poble.
Incapaç fins i tot de tirar endavant el que es planteja. El que havia de ser el gran

PSC

projecte de 2017, la millora de l’entorn de la zona esportiva, encara l’han d’aprovar;
i les petites inversions als barris també acumulen prop d’un any de retard. De fet,
tot i que menys de les que hauríem volgut, però, noves polítiques com els ajuts per
activitats extraescolars o l’exempció de la taxa d’escombraries i clavegueram a les
famílies vulnerables han estat proposta del nostre grup.
Volem i necessitem com a poble un equip de govern despert, actiu, que no es conformi, que plantegi projectes i mesures de calat. Queda poc més d’un any per acabar
el mandat que afronten en minoria, i en el que hauran d’esforçar-se una mica més.
Seran capaços? Despertaran?

Els barris, motor de canvi

A finals de 2015 un grup de veïns i veïnes del sector Llobet van iniciar una campanya de protesta contra la inacció i la deixadesa de l’Ajuntament al barri durant anys.
Una recollida de signatures i una mobilització reivindicativa en un Ple municipal van
aconseguir que el govern, per fi, escoltés a algú. El lema “per un parc digne!” va obrir
la porta als pressupostos participatius al municipi per decidir on invertir una part del
pressupost municipal. Dos anys després, aquest lema ha aconseguit que es facin
millores al Parc Llobet i pròximament a altres espais municipals. Aquestes millores,
però, els i les socialistes considerem que encara són insuficients. Aquesta inversió
pressupostària als espais públics del poble no és, ni de bon tros, la inversió que Sant

Joan necessita. I no és problema de pressupost, és problema de voluntat política.
Creiem que encara queden per respondre un munt de necessitats de millora de la
qualitat de vida als barris que haurien de ser el primer àmbit d’acció del govern de
Sant Joan (PDeCAT i ERC), però ells prefereixen que les inversions vagin per altres
camins que coneixem sobradament.
Els i les socialistes seguirem treballant per un projecte comú, fet entre tots i per a
tots. I animem als moviments veïnals a seguir treballant per tornar a fer de Sant Joan
un poble dinàmic i actiu. Sou el motor!

PPC
Donar les gràcies a tots els que van confiar en el PP a les darreres eleccions autonòmiques, especialment els que van col·laborar en la campanya tant en l’àmbit
municipal com comarcal. A tots ells, moltes gràcies. Els resultats no van ser bons i
hem de fer autocrítica i reconèixer els errors. Però res, ni ningú, ens aturarà per seguir treballant i fer realitat el nostre projecte, un projecte de futur, lliberal en aspectes
econòmics, prudent en relació als valors i les tradicions i respectuós amb la família.
Només tres coses:
g El govern municipal hauria de demanar perdó per enganyar als ciutadans de Sant
Joan. Per haver promès una república que sabien fallida. Perdó per haver dividit a la

societat, haver ajudat a destruir l’economia i el futur de Catalunya, i haver ajudat que
3.000 empreses catalanes ens hagin deixat. Després d’haver portat al municipi de
Sant Joan a la frustració i decepció, aquest govern hauria de plegar i demanar perdó
per estafar i enganyar als ciutadans.
g Recordar que no hi ha presos polítics. Qui està privat de llibertat és per ordre d’un
jutge i per ser un presumpte delinqüent.
g Em tenen preocupat els plàstics grocs. L’any 1.400 al Port d’Hamburg marcaven
amb llaços grocs a les meretrius, heretges i vaixells amb la pesta.
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La Fira Embarrats creix i es consolida com una cita imprescindible del
calendari tardorenc català
El 28 i 29 d’octubre, veïns i veïnes i visitants vinguts d’arreu de la comarca i del país van omplir massivament
l’entorn de Cal Gallifa i els carrers i places de la vila per gaudir de múltiples activitats i espectacles per a tots els
públics en un nou èxit de participació sense precedents. Així, milers de persones van visitar la que, sens dubte,
és ja amb només cinc anys de trajectòria una de les propostes lúdiques i culturals amb més renom del Bages i
una cita ineludible del calendari tardorenc català.

