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Telèfons d’interès
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EDITORIAL

Gràcies per la confiança!
Benvolguts veïns i veïnes de Sant Joan de Vilatorrada!
Aquest és el meu primer Pregoner com a alcalde. I per
això us vull donar les gràcies. Gràcies per aquesta confiança que m’ha permès a dia d’avui dirigir el municipi on vaig néixer i créixer. Des del primer moment he
assumit el càrrec amb responsabilitat i molta il·lusió.
Durant aquest temps, he compartit molts bons moments amb tots vosaltres. Participant sempre en el
que bonament he pogut i intentant donar el millor de
mi, treballant sempre perquè ningú es quedi enrere
i perquè tots puguem gaudir d’una millor qualitat de
vida.
Aquests dos anys i mig que portem de legislatura no
han estat gens fàcils. Encara no feia ni un any d’haver
pres possessió del càrrec que vam entrar en una situació límit a causa de la pandèmia mundial que ens
colpejava. Tot aquest temps he intentat gestionar la
situació de la millor manera possible per ajudar les
famílies més vulnerables i la nostra gent gran que ha
patit sobretot els efectes més greus de la covid-19. Vull
tenir també un sentit record per a totes les famílies
que per culpa de la pandèmia han perdut un ésser estimat. No us oblidarem mai.
Vull agrair profundament la tasca que han dut a terme totes les regidores i regidors, amb el suport dels
treballadors municipals. Han estat treballant incansablement sense escatimar esforços per intentar frenar

i pal·liar els brots de la covid i que els efectes de la
pandèmia fossin els mínims possibles.
Actualment estem treballant en un munt de projectes
que trobareu explicats a les pàgines d’aquest Pregoner. Entre tots farem un poble millor.
Però no vull acabar aquestes línies sense fer una crida
al civisme i al respecte a la convivència. I en aquest
moment un dels factors que més ens preocupen
és la brutícia dels carrers i el munt de deixalles que
s’aboquen incontroladament als contenidors que no
toquen.
Tots hem d’estar alerta perquè això no passi. És un
dany greu a la convivència. Per això demano empatia,
respecte i reciclar correctament. Aquest és també un
agreujant del canvi climàtic que vivim, de dimensions
preocupants i perilloses per al planeta.
Res més, per part meva dir-vos que continuaré treballant per al benestar de tots plegats i d’aquest gran
poble que és Sant Joan de Vilatorrada.
Salutacions.

JORDI SOLERNOU
Alcalde
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La zona esportiva, un espai
renovat amb l’endegament del
Canal i l’adequació de l’entorn
El projecte de renovació de la zona esportiva suposa
l’inici d’una àmplia millora d’un dels llocs més concorreguts del municipi. I és que després de gairebé dos
anys, han finalitzat les obres de la fase 1, que suposa
l’endegament del tros de canal industrial que faltava
i l’adequació del seu entorn. Es tracta d’una obra que
s’ha treballat al llarg de dues legislatures i equips de
govern diferents. La idea i els tràmits inicials van ser
iniciats pel govern del mandat 2015-2019, format per
ERC i Junts, mentre que l’execució del projecte l’ha dut
a terme el govern del mandat 2019-2023, integrat per
AxSJ i PSC.
Aquesta és una de les grans obres del municipi en
els últims anys per la seva dimensió, ja que el projecte urbanístic consta de 3 fases diferenciades: la fase
1, consistent en l’endegament del canal industrial i
l’adequació urbana del seu entorn; la fase 2, que con4 I EL PREGONER I Desembre 2021

sistirà en la urbanització del pàrquing de la zona esportiva i els accessos; i la fase 3, en què s’ha de construir un bar-restaurant de concessió entre la piscina i
el camp de futbol municipal, i així endreçar aquestes
activitats.
L’obra es va adjudicar per 1.329.000 euros, que en
part s’han afrontat a través de subvencions. Les actuacions principals han estat l’arranjament del canal
i l’adequació del seu entorn urbanitzant grans àrees i
creant places i espais d’ús per als vianants.
Durant l’inici de l’obra, els treballs van afectar la mobilitat en aquest sector. L’accés principal de la zona esportiva (entrada per la rotonda) va quedar tallat totalment,
també per als vianants, i es va derivar provisionalment
l’accés per la zona de les pistes de tenis.
Un cop executada l’actuació, el canal ha quedat adequat per formar part d’un gran espai verd i mitjançant

les tres passeres es millora la connectivitat i se suprimeix la barrera natural que suposava el canal a l’hora
d’accedir als diferents equipaments. D’aquesta manera
es comença a dibuixar el gran pulmó verd i esportiu
que, d’aquí a uns anys, s’ha de convertir en una anella
verda amb espais naturals per passejar i per practicar
esport.
L’antiga zona d’aparcament del camp de futbol s’ha
adequat per a ús exclusiu de vianants tot creant una
gran plaça que connecta peatonalment els diferents
equipaments i deixant espai per al lleure infantil. A
més, s’ha creat un camí perimetral, seguint el canal i
vorejant l’espai de la piscina, per a passeig de vianants
i circuit d’entrenament. Aquest camí, en un futur, connectarà amb la creació de les Vies Blaves que la Diputació de Barcelona té en projecte.
A més, el govern de Sant Joan ha aprofitat les millores
a la zona esportiva per actuar en altres espais que durant anys no havien rebut cap intervenció i que quedaven antics davant el nou espai urbanitzat.

Es comença a dibuixar el
gran pulmó verd amb
espais naturals per
passejar i practicar esport

A la imatge superior, una vista aèria de les pistes de
tenis. A baix, els contenidors de recollida selectiva
que s’han instal·lat en diferents punts de la zona esportiva.

ALTRES ACTUACIONS REALITZADES
Renovació de les pistes de tenis

Il·luminació del pavelló

El paviment de les pistes de tenis s’ha refet amb
una nova capa de colors vius i actuals. També s’han
instal·lat unes tanques noves, amb els seus tancaments d’accés.

S’ha canviat totalment la il·luminació interior del
pavelló amb llums de tecnologia LED, que milloren
tant la qualitat de la il·luminació per practicar esport com el consum d’electricitat.

Reparació de la coberta del
pavelló municipal

Millores a la pista exterior
coberta

La coberta plana del pavelló, que tenia filtracions
d’aigua a la zona de les pistes d’esquaix, s’està reparant. A més, s’han substituït les claraboies, que
també tenien filtracions.

S’ha instal·lat una malla de niló a les obertures de la
part superior de la pista per evitar que els coloms
entrin a les bigues internes i s’han substituït tots els
canelons d’aigua, que estaven en mal estat.

Canvi de les canonades
d’aigua dels vestidors

Millores en la recollida del
reciclatge a la zona esportiva

S’han substituït totes les canonades d’aigua dels
vestidors per eliminar les restes d’òxid i permetre
que hi passi el cabal d’aigua adequat.

S’han instal·lat papereres tricopartimentades que
permeten el reciclatge i petits contenidors amb rodes de totes les fraccions de residus.
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El pla de xoc contra la covid-19
destina més de 200.000 euros
a pal·liar la crisi de la pandèmia
El 6 d’agost del 2020 es va aprovar en un ple extraordinari el pla de xoc municipal per pal·liar els efectes
de la crisi causada per la covid-19 a Sant Joan de Vilatorrada. El punt es va aprovar per unanimitat pel
consistori, després que els 6 grups municipals acordessin els punts entrants del pla de xoc conjuntament
amb els agents socials del municipi i els tècnics de
l’Ajuntament.
En total s’han destinat 236.152,47 euros a 73 propostes que van sortir del document final del pla de xoc.
Per a la realització d’aquest document, es van crear
tres comissions: social-sanitària, serveis interns i de
territori i mobilitat, d’on van sortir les 73 accions. En
l’àmbit social-sanitari, s’ha prioritzat el reforç dels Serveis Socials i garantir els recursos necessaris per fer
que el dia a dia de la residència d’avis municipal sigui
el màxim de segur durant la pandèmia.
Pel que fa al vessant econòmic, el pla de xoc se centra en la convocatòria d’ajuts econòmics als autònoms
del municipi i en realitzar accions de promoció i suport del comerç local. A més, en l’àmbit territorial s’ha
prioritzat l’augment de la neteja urbana, amb més
dies de freqüència de pas, i l’ampliació de terrasses
de bars i restaurants sense costos addicionals. Una
àmplia majoria de les propostes ja estan executades
i, de les pendents, algunes ja tenen iniciat el procés
d’execució. A www.santjoanvilatorrada.cat, la pàgina
web de l’Ajuntament, podeu trobar el document amb
totes les propostes.

Ajuts econòmics als autònoms i empreses
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha destinat
20.000 euros en ajuts als autònoms i empreses del
municipi davant la situació provocada per la pandèmia. D’aquests, 10.000 euros van ser per sufragar
despeses de lloguer, mentre que els altres 10.000 van
anar destinats a la compra de material higiènic i sanitari.
Taxa de terrasses gratuïta
Com a mesura de suport al sector de la restauració,
un dels que ha estat més afectat per les restriccions
durant la pandèmia de covid-19, l’Ajuntament va modificar l’ordenança fiscal de l’any 2021 per tal de no
cobrar la taxa de terrasses a bars i restaurants.
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L’Ajuntament estrena
pàgina web

El dijous 6 de maig es va estrenar la nova pàgina
web de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.
En la presentació, l’alcalde Jordi Solernou va afirmar que “en l’era tecnològica en la qual vivim, és
molt important que les administracions públiques
estiguem al servei del ciutadà i puguem gaudir de les
millors eines de proximitat i transparència al nostre
municipi”. A més, el regidor de Teconlogies, Àngel
Sáez, va recordar que, amb l’estrena de la web,
l’equip de govern compleix “un punt fonamental
de l’acord de mandat en l’àmbit de les noves tecnologies”. La nova eina suposa una renovació total de
l’anterior portal web, que data de l’any 2005, i la fa
accessible des de tot arreu. L’aparença i el comportament de la web s’ha dissenyat prioritzant el seu
ús en dispositius mòbils (disseny “mobile first”),
adaptat així als temps actuals.

Amb l’estrena de la web, l’equip
de govern compleix un dels
principals acords del mandat
El nou disseny prioritza el
seu ús en dispositius mòbils,
l’accessibilitat i la transparència
A més, la nova pàgina web permet unificar la comunicació de l’Ajuntament a través del portal, amb
eines d’integració a les xarxes socials i altres mitjans
de difusió, com són els ‘mini-sites’ propis.
Els ‘mini-sites’ els podreu trobar a la portada com
a ‘webs municipals’, a dalt a la dreta, i són pàgines
web pròpies vinculades al portal principal. Això facilitarà la cohesió entre els portals gestionats per
altres administracions i l’Ajuntament.
La renovació de la pàgina ha permès també que sigui una web més segura, accessible i transparent,
complint així el marc legal vigent.

Sant Joan de Vilatorrada ja
disposa d’una estratègia de
ciutat ‘intel·ligent’

El passat 17 de novembre el regidor de Tecnologies,
Organització i Transparència, Àngel Sáez, va participar a l’Smart City Expo World Congress de Barcelona en representació de l’Ajuntament de Sant Joan
de Vilatorrada per presentar l’Estratègia de Ciutat
Intel·ligent del municipi, elaborada mitjançant un
recurs de la Diputació de Barcelona i en coordinació
amb el personal tècnic municipal.
En la presentació es van explicar els principals punts
del procés de digitalització que està duent a terme
el municipi per millorar la prestació de serveis mitjançant l’ús de noves eines TIC, amb l’objectiu últim
de millorar la qualitat de vida dels habitants de Sant
Joan de Vilatorrada.
El regidor Sáez va detallar les accions que ja s’han
executat, com és el cas de l’estrena de la nova pàgina web municipal, la renovació d’equips per a processos d’informació i la digitalització de les sales de
l’Ajuntament, la millora de la xarxa wifi pública, l’inici
de les obres per a la creació de l’Oficina d’Atenció a
la Ciutadania (OAC) o la instal·lació de càmeres lectores de matrícules.
A més, es van explicar les futures accions que es
pretenen dur a terme amb l’objectiu de donar compliment a l’estratègia i continuar avançant en l’ús de
les TIC per millorar la prestació de serveis, com és
el cas de la instal·lació d’un nou radar pedagògic (no
sancionador) o l’obertura d’un canal de whatsapp
com a via de comunicació directa amb la ciutadania.

Servei d’assessorament
per a les empreses
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha contractat un servei professional d’advocacia per respondre les qüestions professionals que tinguin les
empreses del municipi. L’objectiu d’aquesta contractació és poder donar a les empreses de Sant
Joan l’assessorament que necessiten en un context
tan complicat com el de la pandèmia.
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Èxit del projecte de cooperatives
escolars

Un any més, el projecte de cooperatives escolars ha
estat un gran èxit i una molt bona experiència per als
alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles de Sant
Joan. Els alumnes de 6è dels tres centres educatius de
primària (Ametllers, Collbaix i Joncadella) van donar
per tancada una etapa de dos anys, ja que no van poder concloure els seus projectes el curs passat a causa
de la pandèmia.
Aquest any, l’acte de cloenda del projecte de cooperatives escolars es va celebrar a la Plaça Major, amb un
espectacle per als nens i nenes de les escoles a càrrec
de Jordi Callau, que va omplir la plaça de color, alegria,
ball i festa. Va ser el punt i final a més d’un any de tre-

ball durant el qual els alumnes han pogut conèixer el
funcionament de les cooperatives.
A més, les cooperatives de les escoles Ametllers i Joncadella van vendre els seus productes al mercat setmanal dels dijous, mentre que l’escola Collbaix va fer la
venda dels seus productes a la mateixa escola.
Van participar al projecte les cooperatives CKVenus,
Galàctica, Coopmart, Coopsat i Coopniks per part de
l’Escola Ametllers; Súper 23 per part de l’Escola Collbaix; i Joncaníbals, Artist Coop i Be Happy per part de
l’Escola Joncadella.
El Programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE)
és un projecte de la Diputació de Barcelona que té
l’objectiu de fomentar la cultura emprenedora en el
cicle superior d’educació primària, desenvolupant els
valors, els hàbits i les capacitats de l’emprenedoria.

Alguns dels alumnes van
vendre els seus productes
al mercat setmanal dels
dijous
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Aparells wifi per als alumnes
que queden fora dels criteris
de la Generalitat

La pandèmia de la covid-19 va obligar durant el segon trimestre del 2020 al tancament dels centres
educatius. La Generalitat de Catalunya, des del
Departament d’Educació, va posar dispositius wifi
i ordinadors a l’abast d’aquells alumnes de finals
d’etapa que no en disposaven a casa seva.
Un cop fet el repartiment d’aquests dispositius en
coordinació amb els centres educatius del municipi, es van detectar 12 alumnes que no quedaven
coberts pels criteris del Departament d’Educació, i
per tant, amb el sistema educatiu actual, quedaven
exclosos d’aquesta mesura per poder donar continuïtat al seu procés d’aprenentatge.
Així doncs, des de la regidoria d’Educació i Serveis
Socials es van entregar durant el confinament 12
aparells mifi amb connexió a internet per tal de
garantir que aquests alumnes poguessin seguir el
curs amb equitat i qualitat.
El lliurament del dispositiu va ser en concepte de
préstec mentre durés l’estat excepcional que no
permetia fer les classes presencialment. Des de les
dues àrees s’hi ha treballat i es treballarà perquè
cap alumne quedi enrere com a conseqüència de
la pandèmia.

Repartiment de material
sanitari als comerços

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada va entregar durant el desconfinament domiciliari un lot
amb material sanitari a tots els establiments comercials del municipi, amb l’objectiu de protegir tant els
professionals com els clients de possibles contagis
de covid-19.
El material que es va lliurar incloïa mascaretes tèxtils homologades d’equivalència FFP-2, gel desinfectant, pantalles protectores, així com protocols
de seguretat.
A més del repartiment d’aquest material als comerços, l’equip de voluntaris de Makers 3D va continuar
confeccionant pantalles protectores per poder
abastir tots aquells que ho necessitaven.
Així mateix, des de l’àrea de Comerç de l’Ajuntament
també es va promoure una formació sobre mesures
de protecció davant del coronavirus adreçada al comerç local.

Enllumenat públic del polígon Pla de Vinyats I
Des de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada s’ha
elaborat un projecte per fer realitat la instal·lació
d’enllumenat públic a la zona del Polígon Pla de Vinyats I.
Aquesta és una petició històrica i recurrent per part
de les empreses que tenen la seva activitat industrial
en aquest polígon, però que no s’ha pogut portar a
terme fins ara per la complexitat de parcel·lació.
Recentment, des de l’àrea de Serveis Territorials
s’ha elaborat un projecte tècnic per a la instal·lació
de tot l’enllumenat. El projecte, a causa de la seva
envergadura, es portarà a terme en tres fases.
Aquest fet permetrà anar instal·lant-hi il·luminació
amb el temps i agilitzarà tant els tràmits administratius com els tècnics.
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Arrenca el projecte d’urbanització
del primer tram del carrer Major

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada està preparant el projecte d’urbanització del primer tram del
carrer Major, entre el carrer Migdia i el carrer Riu Cardener. Aquesta obra es podria considerar com una segona fase de la renovació que es va fer a la urbanització del carrer Major ja farà 12 anys. En aquella ocasió
es va executar la urbanització del tram que va des del
carrer Àngel Guimerà fins al carrer del Sol.
L’obra començarà i s’executarà durant l’any 2022 i la
previsió és poder dur a terme el procés de licitació de
l’obra a finals del 2021.
A inicis del mes de setembre d’aquest 2021 ja es va dur
a terme una renovació de bancs amb respatllers, que
manté el criteri urbanístic que s’està seguint per al nou
carrer Major. A més dels bancs, també s’instal·laran noves jardineres al seu voltant.
El nou tram del carrer Major permetrà també la renovació del sistema de clavegueram i de l’enllumenat de
la zona. Es tracta d’una xarxa de clavegueram obsoleta

i que, en cas de no substituir-se en els pròxims anys,
podria arribar a ser perillosa per a la ciutadania a causa del seu mal estat. Pel que fa a l’enllumenat, està
format per llumeneres força antigues i una instal·lació
de baixa tensió que cal reemplaçar. Es canviaran per
làmpades LED, seguint el criteri estètic del tram canviat
fa 12 anys.
Un dels principals objectius del projecte, ja des del seu
inici l’any 2009, és fer del carrer Major un eix comercial potent, i que en un futur, gràcies al seu urbanisme
de calçada única, pugui arribar a ser semipeatonal o
peatonal del tot, donant sentit a la seva forma i vida
en aquest espai del poble. Es troba ben bé al centre
del municipi i connecta amb llocs emblemàtics com el
Parc Catalunya o Cal Gallifa, transitats habitualment
per vianants.
A les voreres es col·locarà un paviment de lloses de
formigó prefabricat i a la zona de trànsit
de vehicles i aparcament es
col·locarà un paviment asfàltic que tingui la capacitat
mecànica correcta per absorbir el flux de trànsit. Es tindrà
en compte que en els paviments hi hagi diferenciació de
textures en la zona de passos
de vianants, tant a les voreres
com a la calçada, per facilitar el
pas a les persones amb discapacitat, seguint exactament la mateixa tramada que hi ha a l’actual
tram modificat. A més, s’aprofitarà
per fer actuacions de millora de la
connectivitat tecnològica.

S’urbanitza el tram final del carrer de la Canal
En els propers mesos s’obrirà al trànsit i als vianants
el tram final del carrer de la Canal, després que el bloc
de pisos i l’espai que els envolta hagin estat adequats i
remodelats per l’empresa que n’és propietària.
El projecte de l’any 2005 preveia la urbanització de
l’entorn, l’acabament del carrer de la Canal i la seva
connexió amb els carrer Muntanya i Anna Frank, donant sentit i continuïtat urbana i peatonal a la zona i
donant per finalitzada la fase d’urbanització del projecte de “Cal General”, que així contempla el POUM del
municipi.
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Millores per impulsar el
reciclatge de residus

Imatge del Punt Verd el 2018

A l’inici del mandat 2019 – 2023 va retirar-se el Punt
Verd ubicat a la zona del pàrquing del supermercat
Dia, el qual suposava un problema per l’abocament
continuat de voluminosos i deixalles i per la seva
proximitat a l’espai on es fa el mercat setmanal.
D’aquesta manera, també es van guanyar places
d’aparcament i es va deixar la zona neta i transitable.
Un cop analitzat el model de recollida, es va trobar
oportú, juntament amb la Mancomunitat Intercomarcal del Cardener i el Consorci del Bages per a la
Gestió de Residus, fer un canvi dels contenidors que
hi ha repartits per la trama urbana, amb la decisió de
completar les àrees de recollida amb totes les fraccions de reciclatge. Així, a tots els punts de recollida
hi ha contenidors per recollir paper, vidre, envasos,
rebuig i orgànica, de manera que s’evita la segregació
de contenidors actuals. Els nous contenidors s’han
repartit equitativament, respectant les àrees actuals
que funcionen i creant alguna àrea nova en funció de
la densitat de població de cada carrer.
A més, s’han repartit nous minicontenidors
d’orgànica a la ciutadania per fomentar el reciclatge domèstic de la fracció orgànica. També s’ha fet
una ronda de contactes als comerços per detectar
les activitats comercials que més residus generen i
implementar un sistema porta a porta mitjançant
minicontenidors als establiments. Tot això anirà
acompanyat d’una campanya de sensibilització sobre la importància del reciclatge.

Diferents actuacions al
cementiri municipal

L’estiu del 2021 s’ha dut a terme l’enderroc de l’antic
bloc G del cementiri municipal, ja que el seu estat
era de semiruïna, amb unes filtracions constants,
i perillava de col·lapsar internament a causa de
l’estructura i els moviments de terra que patia, generant molèsties als familiars.
Per aquest motiu, s’ha construït un nou bloc prefabricat, el Bloc LL, que engloba un nou espai i acull
un total de 33 nínxols. Els anteriors nínxols, un total
de 12, s’han traslladat durant les obres i es tornaran
a ubicar al nou espai, amb el coneixement i consentiment de les famílies. D’aquesta manera el cementiri guanya 21 nous nínxols i millora la seguretat en
el bloc més afectat.
D’altra banda, a finals del 2020 es van dur a terme
les obres d’adequació de la porta de forja d’accés
al cementiri convertint-la en automàtica, de manera
que mitjançant uns mecanismes s’obre al matí i es
tanca a la nit. L’horari varia segons l’època de l’any.
El sistema inclou un mecanisme de seguretat que
permet l’obertura des de dins de l’espai en cas que
es tanquessin les portes i alguna persona es quedés
a dins del recinte: prement un botó s’obre la porta, i
segons més tard es tanca de nou, permetent poder
sortir amb seguretat.

La Policia Local té una nova
furgoneta d’atestats

Dues minideixalleries
Durant l’any 2020 es dugué a terme la instal·lació
de dues minideixalleries urbanes, una situada a la
Plaça Major i l’altra al Parc Llobet. Són uns mòduls
rectangulars prismàtics amb un seguit d’orificis a la
part superior que permeten abocar-hi piles, bombetes LED, bateries, telèfons mòbils usats, CDs i cartutxos de tinta.
La Policia Local ha estrenat una nova furgoneta
d’atestats que millorarà notablement la seva tasca,
ja que la flota actual de vehicles ha anat quedant
obsoleta i al llarg dels darrers anys ha patit diverses avaries. Amb la nova furgoneta es garanteix la
cobertura necessària, incorporant les noves tecnologies a la tasca policial.
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Creació de la nova Oficina d’Atenció
a la Ciutadania (OAC) i nova ubicació
del Jutjat de Pau i la Creu Roja
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha redistribuït el servei d’atenció al ciutadà per facilitar l’accés de
la població a l’administració i els seus tràmits.
D’una banda, una gran part de la planta baixa de
l’Ajuntament (on estaven situats el punt de presència
de la Creu Roja i el Jutjat de Pau) es convertiran en
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), de manera
que tota la ciutadania hi tindrà accés directe a peu de
carrer. Això facilitarà la realització de tràmits amb personal d’atenció i es podrà crear oficialment una OAC al
municipi. Es pretén que aquesta mesura serveixi per
agilitzar molt els tràmits administratius de permisos,
llicències, comunicacions i tots els processos que el ciutadà hagi de dur a terme a través de l’Ajuntament.
Aquest canvi implicarà el trasllat de les dues oficines
que hi havia anteriorment en aquest espai. Tant el
punt de presència de la Creu Roja com el Jutjat de Pau
estaran situats en un nou espai als baixos del carrer
Sant Mateu 13-17. El primer ja es va traslladar a principis d’aquest 2021 i la previsió és que en començar el
2022 també hi estigui instal·lat el nou jutjat. D’aquesta
manera, tant la Creu Roja com els nous Jutjats tindran espais renovats, moderns i adaptats als temps
actuals i estaran a peu de carrer i fora de l’edifici de
l’Ajuntament.

Intervencions a la capçalera del Torrent del Canigó
Durant els anys 2020 i 2021 s’han fet tasques de manteniment i prevenció a la zona de la capçalera i afluents
del Torrent del Canigó. Es tracta d’una zona singular
perquè es va urbanitzar un torrent que baixa de la
zona de la muntanya de Collbaix i que dona certs problemes en els moments de grans aiguats.
Per evitar grans avingudes d’aigua a tot el passeig del
Torrent del Canigó s’han engrandit els embornals en
tres punts per millor la seva capacitat d’engolir l’aigua
que baixi per la superfície. També s’han dut a terme
moviments de terres a la zona de la capçalera i els
afluents immediats (torrenteres afluents) per minimitzar la baixada de l’aigua enfangada que provoquen les
grans tempestes i que inunda baixos i entrades en algunes ocasions.
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Instal·lació dels tendals del
Parc Llobet et reped

Nous espais de sortida
peatonals de les escoles

Seguint la línia d’aquest Ajuntament de donar sortida i fer realitat els projectes i propostes anunciades
en el passat en els pressupostos participatius que
mai van veure la llum, s’està estudiant finalment la
instal·lació de les lones per donar per acabada la
intervenció al Parc Llobet.
Es tracta d’unes lones modelades com les que actualment ja hi ha instal·lades a la Plaça Major del
poble i que en el seu moment es van col·locar
els pals de subjecció, però mai s’hi van arribar a
instal·lar les lones.
Actualment s’estan acabant d’enllestir els tràmits
tècnics per tenir les lones instal·lades i crear un nou
espai, separat per bancs de la pista, que permeti
dur a terme actes i festivitats a la zona.
També es vol fer una intervenció vegetal de l’espai,
ja que els arbres que delimiten l’espai (xiprer blau, Cupressus Arizonica)
deixen anar molta resina
i embruten molt les grades, el que fa que, en moltes ocasions, els usuaris i
usuàries no puguin fer un
bon ús de l’espai.

A causa de la pandèmia s’han hagut d’adaptar certs
espais urbans, i un d’ells és l’espai que hi ha a les
sortides de les escoles. S’ha fet seguint la normativa del Procicat, que en el seu moment recomanava que la sortida dels alumnes de les escoles es
realitzés per portes diferents de cada recinte i per
grups bombolla.
És per això que a les voreres immediates dels centres (carrer Montseny per l’institut Quercus, carrer
Alzines per l’institut Cardener i carrer Salvador Espriu per l’escola Collbaix) s’han habilitat espais perquè els usuaris i usuàries puguin espaiar-se bé a les
sortides i no es produeixin acumulacions de pares
i mares en el moment d’anar a buscar els infants,
podent respectar així les distàncies de seguretat.
Són espais que, per la seva bona rebuda,
s’estudiaran perquè es puguin consolidar. De la mà
dels centres es procurarà mantenir les zones marcades si realment són d’ús funcional per als centres, un cop el Procicat les dissolgui per la finalització de la pandèmia.

Estudi per a la creació d’un pipican al poble
Recollint les peticions de la ciutadania del pressupost
participatiu que es va dur a terme l’any 2018 i que mai
es va fer realitat, el consistori està estudiant la creació d’un gran espai per a un ús de pipican a la zona
compresa entre el canal Industrial i el riu Cardener,
una àrea que actualment ja utilitzen molts usuaris i
usuàries que passegen el gos. D’aquesta manera, es
vol donar solució a la problemàtica que genera al municipi el fet de no tenir cap espai pensat per a aquest
ús.
De moment s’està dibuixant i estudiant com serà
l’espai i com es podrà delimitar i ubicar exactament,
respectant el mobiliari urbà de la zona i seguint amb
una estètica més rústica, en tractar-se d’una zona declarada com a verda.
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L’adequació del pàrquing de l’escola
Joncadella serà una realitat

La regidora d’Educació, Elia Tortolero, i el regidor
d’Urbanisme, Marc Barons, es van reunir amb l’equip
directiu de l’escola Joncadella i membres de l’AMPA per
presentar l’estudi provisional de l’adequació del pàrquing que hi ha davant del centre educatiu.
L’estudi s’ha dissenyat des del departament de Serveis Territorials de l’Ajuntament. És un projecte propi
i s’està desenvolupant perquè sigui una realitat l’any
2022 després de molts anys de demanda per part de
l’equip educatiu, les famílies i la ciutadania en general.
El pàrquing situat al centre és una zona amb una freqüència alta de vehicles durant els períodes lectius i
actualment el seu estat no és l’adequat per dur a terme

l’activitat, ja que té problemes de drenatge, fang i circulació. És per això que des del govern es vol prioritzar la
millora d’aquesta zona, garantint així el benestar de les
famílies, els docents i l’alumnat.
El projecte genèric es basa en la creació d’un espai versàtil i funcional que es pugui aprofitar per a activitats
escolars i de la ciutadania, i que alhora tingui una gran
capacitat per a vehicles en un moment indicat, amb la
creació d’un cercle ovalat que permeti la circulació en
format rotonda i d’aquesta manera fomentar el “petó i
a l’escola” dins el mateix espai. També contempla espais
al voltant del cercle amb un terra drenant que permetrà que s’hi puguin aparcar vehicles, i un seguit d’espais
enjardinats i arbrats que definiran l’espai com un parc
urbà en format de pista d’atletisme i zona verda.
Entre les actuacions que es volen dur a terme es diferencien dues fases. La primera, durant la qual es faran
les taques de drenatge i accessibilitat juntament amb
la semipavimentació de l’espai. En la segona es portarà
a terme l’enjardinament i l’urbanisme final.
Inicialment, la fase 1 inclou l’anivellament total del solar
i l’excavació d’un seguit de pous de drenatge que mitjançant una sèrie de materials permetran que quan hi
hagi aiguats la zona no s’innundi i s’acabin les baixades
de terra i aigua al carrer Cadí, lloc per on, a causa del
pendent, baixa l’aigua de l’actual pàrquing quan plou
amb força. També es reformularà l’accés d’entrada i
sortida que acabarà dibuixant un enllaç urbà lògic de
tot el projecte i més adaptat a la ciutadania, tant per als
vianants com per als vehicles.

Millores a l’espai de l’escola Collbaix
Des de l’Ajuntament s’han dut a terme millores en
l’espai de l’escola Collbaix, una escola que actualment
té un dels edificis escolars més antics del municipi i que
està permanentment sota la mirada del professorat i la
gestió tècnica de l’Ajuntament per fer d’aquest edifici
un espai més modern i adaptat als temps actuals.
Així doncs, gràcies a aquestes obres de millora s’ha canviat el mur perimetral que dona al pàrquing de terra de
sota les línies d’alta tensió, un mur que patia els efectes
de la corrosió i que era reclamat per l’equip docent des
de feia temps. També s’ha substituït el mur de formigó d’armadura d’acer per maons de formigó per evitar
que es tornin a produir moviments i esquerdes que fomentin la corrosió de l’armadura interna del formigó i
d’aquesta manera augmentar la seguretat d’aquest.
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A l’interior, s’ha instal·lat un sistema de ventilació forçada a la sala polivalent que es fa servir de gimnàs i
menjador en aquests temps de pandèmia. El sistema injecta i extreu aire perquè la sala estigui renovada constantment i així també millora el percentatge
d’humitat relativa de l’aire, ja que és un espai que es
va dissenyar en la seva construcció per ésser exterior
i actualment, amb els tancaments que es van instal·lar
fa dues dècades, la transpiració dels murs i pilars feia
necessària també una intervenció en aquest aspecte.
També està sota estudi la substitució dels tancaments
exteriors d’alumini, ja que aquests no disposen de
ruptura de pont tèrmic i d’aquesta manera també milloraria l’estanquitat de les aules, així com la pèrdua
d’energia en èpoques de fred.

La Filadora, un projecte
pioner a la comarca

L’Ajuntament atorga
més de 100.000 euros
en beques escolars
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada continua
apostant per garantir el màxim possible de beques
a les escoles, instituts, Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, Escola de Música i Llar
d’Infants Municipal. Per això, enguany s’han destinat
més de 100.000 euros a beques escolars. D’aquests,
93.734 han estat per a alumnes d’escoles i instituts,
5.970, per als usuaris de la llar d’infants El Xiulet,
432 per a l’Escola d’Adults i 1.188 per a l’Escola de
Música.

Una imatge de l’edició 2020 de La Filadora

Les jornades d’emprenedoria femenina són tot un
èxit. Aquest any, es va celebrar la segona edició de
La Filadora a Sant Joan de Vilatorrada. Enguany la
trobada va ser telemàtica a causa de la pandèmia,
i va concentrar a més de trenta dones del territori
català.
La regidoria d’Igualtat va impulsar aquest projecte
el març del 2020, com un projecte pioner al Bages
per donar visibilitat i espais de trobada a les dones
emprenedores i a aquelles que tenen ganes de serho. En aquella ocasió va poder ser presencial i es va
cel·lebrar en un espai únic: la capella del Mas Sant
Joan.
La regidora d’Igualtat Elia Tortolero afirma que
“aquestes jornades són una empenta d’energia per a
dones que han emprès el seu propi negoci i d’altres
que en tenen ganes, però que els falta fer l’empenta.
Trobar-se amb altres dones que ho han fet, i per tant
són referents, les ajuda a empoderar-se per poder fer
aquest pas.”
Al llarg de les jornades es van posar diverses vegades de manifest les dificultats que tenen les dones per emprendre en un món d’homes. Tortolero
apunta que “les dones d’entrada, en el nostre dia a
dia, ho tenim més difícil que els homes, ens trobem
amb sostres de ciment que hem d’estar trencant constantment i hem de fer molts més esforços que ells per
arribar a càrrecs de responsabilitat”.
Les jornades van comptar amb ponents com Maria
Negro, molt coneguda en el món de la comunicació amb gairebé 20 mil seguidors a Instagram, Lidia
Pujol, de Vic i transformadora de negocis, i Mar Olmedo, que va parlar de finances i va deixar a les assistents bocabadades amb un tema força complex.
Les jornades van ser conduïdes per Yasmina Valderrama, docent i coordinadora de La Filadora, i van
ser tancades per la directora de la biblioteca municipal del municipi, Cristina Galí, que va recitar dos
poemes sobre dones.
Amb aquesta segona edició, la Filadora agafa embranzida i es converteix en un referent per a les dones emprenedores a la Catalunya Central.

Sant Joan, en peu contra la
violència masclista

La presentació del protocol d’actuació davant les
violències sexuals en espai d’oci

L’Ajuntament i la regidoria d’Igualtat tenen un
ferm compromís per erradicar la violència masclista. Tenim molt clar que el masclisme és una
xacra i lluitarem amb tots els recursos que siguin
necessaris per aconseguir la igualtat entre homes
i dones.
Tant el 8 de març, Dia Internacional de la Dona,
com el 25 de novembre, Dia Internacional per a
l’Eliminació de la violència envers les dones, són
dates assenyalades amb molta importància al calendari de Sant Joan de Vilatorrada.
Malauradament, la pandèmia ha suposat un pas
enrere en la igualtat. Moltes dones durant el confinament van patir situacions masclistes que eren
encara més difícils d’evitar i volem tornar a mirar
endavant. Totes volem un municipi lliure de discriminacions de gènere.
És per això que l’Ajuntament va aprovar per unanimitat el protocol local d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci. Amb aquesta
aprovació, el municipi és un dels primers a la comarca en tenir el seu propi protocol d’actuació.
Des de la regidoria d’Igualtat es va organitzar un
acte el 25 de novembre al Mas Sant Joan amb actuacions locals i la presentació d’aquest protocol.
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Els Serveis Socials treballen més que
mai durant la pandèmia

El sistema de Serveis Socials Bàsics és el conjunt de
prestacions i actuacions orientades a garantir i millorar
el benestar i la qualitat de vida de les persones, facilitant l’accés a serveis i recursos socials que permetin el
desenvolupament íntegre de la persona. La regidoria
de Benestar Social de Sant Joan de Vilatorrada té la finalitat de treballar per al benestar individual, familiar i
comunitari del conjunt de la població, a través d’accions
d’orientació, suport, acompanyament, assessorament i
de la prestació d’ajuts i recursos socials i econòmics.
Els Serveis Socials Bàsics s’han d’adaptar contínuament
a les noves necessitats que presenta la població i als
canvis produïts per les transformacions demogràfiques, del mercat de treball, de les necessitats socials i,
actualment, pels canvis que ha suposat la covid-19 en
moltes famílies.
Durant l’any 2020, amb l’aparició de la covid-19 i

l’impacte que ha suposat a la població, la dotació de recursos i l’augment de la cobertura dels Serveis Socials
Bàsics va suposar una necessitat urgent. És per això
que des de la regidoria de Benestar Social es va incrementar el personal tècnic, així com la partida d’ajuts en
concepte d’alimentació bàsica: de 29.040 es va passar a
52.000 euros, i la partida de prestacions econòmiques
de caràcter social en concepte de subministraments
bàsics, habitatge i ajuts per a famílies amb infants en
situació de risc o persones amb dependència va passar
de 21.000 a 31.500 euros.
Durant el 2021 i fins a l’actualitat, la demanda relativa
a les necessitats socials bàsiques ha continuat en augment. Per això, els ajuts en concepte d’alimentació han
passat a entregar-se utilitzant les targetes moneder, incrementant així la partida de prestacions econòmiques
de caràcter social de 21.000 a 45.260,50 euros.
A més, l’estiu del 2021 s’ha tornat a oferir el servei de
Centre Obert dirigit a infants del municipi que es troben en situació de risc i vulnerabilitat, incloent-hi els
àpats. També s’han ofert beques per a les colònies
urbanes i esportives per a aquelles famílies en seguiment per Serveis Socials, així com les colònies socials
de l’Estiu És Teu i de la Fundació Pere Tarrés.
Actualment es continua treballant en la mateixa línia,
centrant bona part dels recursos a cobrir i fer front a
les necessitats bàsiques de la població, tenint com a
objectius principals afavorir la promoció i la integració
de les persones, atendre les necessitats bàsiques de
la ciutadania, gestionar i oferir prestacions d’urgència
social, millorar la qualitat de vida de les persones i prevenir possibles situacions d’exclusió social.

Nou mòdul de suport al CAP de Sant Joan
Durant aquest 2021, el Centre d’Atenció Primària de
Sant Joan de Vilatorrada va rebre per part del Departament de Salut un nou mòdul de suport a l’atenció primària. La situació de la covid-19 va deixar l’atenció primària en una situació gairebé de saturació, i aquesta
nova instal·lació ha permès descongestionar l’atenció
a l’interior del CAP. El nou mòdul és adjacent al CAP.
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La residència d’avis L’Atzavara, la primera de la
Catalunya Central amb tots els residents vacunats
El 29 de desembre de 2020 vam rebre la millor notícia
d’aquell fatídic any: les primeres persones residents
de la residència d’avis L’Atzavara van començar a ser
vacunades. De fet, totes i cadascuna de les persones
internes van rebre la primera dosi aquell dia. D’altra
banda, també va ser vacunada el mateix dia la meitat
de la plantilla del personal. No es va voler vacunar a
tothom de cop per si hi havia reaccions a la vacuna que
deixessin sense professionals a la residència. Al cap
de pocs dies, l’altra meitat de les treballadores van ser
vacunades. A més, tot el personal suplent que aquest
estiu va treballar a la residència ja hi va entrar vacunat.
El 18 de gener de 2021 es va posar a totes les persones residents i treballadores la segona dosi de la vacuna. Aquest fet va suposar que la residència d’avis
L’Atzavara fos la primera residència de la Catalunya
Central a tenir vacunada la totalitat dels residents.
Des del maig del 2020, la residència municipal va ser
un “centre verd”, és a dir, sense cap cas de covid-19, i
això va permetre accelerar al màxim els processos de
vacunació.
Les persones que han entrat al centre de dia també
estan totes vacunades i els residents nous que hi entren també. Així s’evita haver de fer el confinament de
14 dies.
Després d’un any molt dur amb la pandèmia, ha estat
un 2021 d’esperança i optimisme per al personal i les
persones residents a L’Atzavara. Tornar a veure a les
famílies i fer-ho ja amb la vacuna posada ha estat una
bona dosi d’energia per als avis i àvies.

Les primeres vacunes es van
començar a posar el 29 de
desembre del 2020

Homenatge a les víctimes durant el confinament
Sant Joan de Vilatorrada va celebrar un acte de record als 66 veïns i veïnes que ens van deixar durant
els mesos de confinament. Presentat per Joan Torner,
l’acte va comptar amb el parlament de l’alcalde, Jordi
Solernou, i amb la lectura de poemes i la interpretació
de cançons a càrrec de l’Escola de Música.
La residència d’avis L’Atzavara acull també des d’aquest
homenatge una placa en record a totes les víctimes durant la pandèmia.
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El retorn de la Festa Major conclou amb
gran èxit

Després de la suspensió de la Festa Major del 2020,
aquest 2021 va tornar amb més força que mai. La situació de pandèmia va obligar a reduir el programa
habitual i a fer tots els concerts amb aforament reduït
i control d’accés per tal de complir amb les normatives
sanitàries vigents, però malgrat això, es va poder copsar la mateixa il·lusió de cada any, o fins i tot més.
Des de l’Ajuntament volem agrair a totes les entitats
que van col·laborar en la Festa Major, i a l’Orquestra
Selvatana, l’Orquestra Girasol, el Pep Plaza i el grup Filferro per les seves actuacions.

Embarrats torna amb més força que mai

L’edició de 2021 d’Embarrats ha estat molt especial.
Després d’un any molt dur a causa de la pandèmia, es
va poder tornar a viure l’alegria i l’esperit embarrat als
carrers de Sant Joan de Vilatorrada.
Des de la comissió d’Embarrats destacaven com ha18 I EL PREGONER I Desembre 2021

vien hagut d’anar a correcuita després que les normes
del Procicat s’anessin suprimint i permetessin fer uns
Embarrats molt similars als d’abans de la pandèmia.
El director d’Embarrats, Miquel Riera, afirma que es va
arribar gairebé al 70% de l’activitat que hi hauria en
una fira en condicions normals.
D’una forma o altra, gairebé totes les accions habituals
es van dur a terme: la visita al cor de les fàbriques, la
inauguració oficial d’Embarrats amb el senyor alcalde i
els senyors Borràs, Burés i Gallifa, la processó amb la
visita del bisbe Torres i Bages, etc., a més de les diverses novetats d’enguany, com el campament de gitanes.
També es va poder dur a terme la trobada de puntaires, una de les principals novetats de l’any 2019 i que
aquest 2021 ha tornat a ser un èxit, amb unes 130 puntaires omplint el carrer Major amb el seu ganxet. Des
d’aquí fem un agraïment a tot l’equip de l’Ajuntament
i de la comissió d’Embarrats que hi va participar i també a la gent per assistir-hi i fer que aquesta edició
d’Embarrats hagi valgut la pena.

Concurs de pessebres,
aparadors i balcons

El Nadal del 2020, l’Ajuntament va convocar una
nova edició del concurs de pessebres i balcons. En
aquesta ocasió, els guanyadors van ser, pel que
fa als pessebres, Álex Navarrete, Laia Martínez Estruch, Ana i Laura Sánchez i Júlia Llohis, Francisco
González Montiel i Lluís Casas Puig. En l’apartat de
balcons es va premiar a Anna Membrive i Lluís Casas Puig i, pel que fa a façanes, es va endur el primer premi Esther Vilajosana, mentre que el segon
va ser per a la família Ribera Bonvehí i se’n va donar
un d’especial per al bon veïnatge i cooperació, especialment durant el confinament per la crisi sanitària
de la covid-19, a la comunitat de veïns del carrer Rafael de Casanova, 4.
En el concurs d’aparadors van ser guardonats, per
la perseverança i per vetllar sempre per un aparador impecable, els establiments Centre de Bellesa
Laura, Laura Moriana Perruquers, Montse Solernou roba per a la llar i Forn Pedraforca 3. El premi a
l’esforç per realitzar un aparador fet a mà amb una
il·lusió desbordant va ser per al Centre Ocupacional
de Sant Joan.

Un agraïment als membres del
Consell Municipal d’Infants

Des de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada volem donar les gràcies als nens i nenes que han format part del Consell d’Infants en aquests últims dos
cursos (2019-20 i 2020-21).

Sant Joan ja té un tió propi

Sant Joan ja disposa d’un tió propi, que substituïrà
el que s’utilitzava fins ara i que era cedit per Jordi
Pesarrodona, a qui l’Ajuntament agraeix la seva
col·laboració en les festes nadalenques del municipi. El nou tió ha estat dissenyat i construït pel mestre geganter Toni Mujal.
És tracta d’un tió gran i llarg per poder fer unes bones “cagades”. La seva cara és molt bonica, amb una
mirada molt dolça i un gran somriure. Amb aquest
nou disseny, Sant Joan esdevé un dels municipis
amb del Bages amb el tió més gran.

Els Vespres a l’Era creixen en
la seva segona edició

Durant els darrers dos anys en què la Festa Major
Jove no s’ha pogut dur a terme a causa de la pandèmia de covid-19, ha sorgit un nou format impulsat
per l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada amb
la imprescindible col·laboració de Vilatorrats Grup:
els Vespres a l’Era. Els Vespres a l’Era són nits de
concert en un gran espai del municipi com és l’Era
del Mas Llobet, amb música i festa i complint amb
les restriccions necessàries a causa de la pandèmia. Entre finals de juny i principis de juliol hi va
haver quatre dies de concert, amb les actuacions
d’artistes locals i d’arreu del país.
Aquest 2021 ha estat la segona edició i el seu èxit ha
crescut fins a consolidar el nou format. Àngel Sáez,
regidor de Joventut, afirma que “els Vespres a l’Era
han arribat per quedar-se, doncs són perfectament
compatibles amb la Festa Major Jove un cop puguem
tornar-la a celebrar amb plena normalitat”.
EL PREGONER I Desembre 2021 I 19

SERVEIS A LES PERSONES

Alumnes de 5è de primària, a
la jornada Let’s Clean Up Europe

Els alumnes de 5è dels tres centres d’educació primària
del municipi (Ametllers, Collbaix i Joncadella) van participar el mes de maig a la jornada Let’s Clean Up Europe, una acció que es fa a tot el continent amb l’objectiu
de conscienciar sobre la quantitat de residus que aboquem de forma incontrolada a la natura.

Cadascun dels grups es va desplaçar als entorns naturals de Sant Joan de Vilatorrada per realitzar la recollida de brossa abocada il·legalment. La regidora
d’Educació, Elia Tortolero, i el regidor de Medi Natural,
Adrià Clotet, van visitar als alumnes de l’escola Ametllers abans de començar l’acció i van comprovar la seva
motivació.
Donem les gràcies als tres centres del municipi que van
participar en aquesta acció i esperem que hagi ajudat
a prendre consciència de com de necessari és cuidar el
nostre entorn.
Les persones usuàries del Centre Ocupacional
d’Ampans a Sant Joan de Vilatorrada també van participar en l’última activitat del Let’s Clean Up Europe al municipi, recollint un munt de deixalles al nostre entorn.
L’alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou,
va saludar l’equip del Centre Ocupacional d’Ampans i
va poder veure en primera persona la seva implicació
per aconseguir un poble més sostenible. Moltíssimes
gràcies al Centre Ocupacional d’Ampans per afegir-se
a la iniciativa i gràcies també a les tècniques de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener per fer de guies
durant les jornades del Let’s Clean Up Europe 2021.

Sant Joan torna a la piscina
amb restriccions per la Covid

Les activitats del ‘Tastet de
Moviment’ esdevenen un èxit

Tot i que el 2020 també va estar oberta, la piscina
ha recuperat el ritme habitual l’estiu del 2021, amb
un aforament del 70%, que es va aplicar també proporcionalment als abonaments, que es van esgotar
a principis d’agost. Durant l’onada de calor de mitjans d’agost, la piscina es va obrir de forma gratuïta
als col·lectius més vulnerables. Els cursets de natació i aquafitness s’han pogut realitzar gairebé amb
total normalitat per a la satisfacció de l’alumnat
d’ambdues classes.

El juliol d’aquest any es va engegar el ‘Tastet de
moviment’, una nova iniciativa organitzada per
l’Ajuntament. Es tracta d’activitats esportives gratuïtes, a terra, per a majors de 16 anys: ioga, pilates
i molt més amb la participació de Gemma Manero Fisioteràpia. Les activitats es van fer a la zona
d’arbres del Passeig del Riu amb carrer Ample i van
ser les següents: hatha ioga i vinyasa ioga amb Sònia Navas, pilates amb Joan Simón i hipocore amb
Alba Marigó.
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La Martina de
Torroella, la
identitat del poble
El 10 de novembre del 2019 va néixer la Martina de
Torroella, la nova gegantona del nostre municipi. Ella
no és una figura qualsevol, sinó que és un personatge
molt especial per a la colla i per al poble.
El projecte de creació d’aquesta nova figura es remunta al mes d’agost del 2018, quan es presenta a
l’Ajuntament la proposta de creació d’una nova gegantona amb l’objectiu que aquesta tingui un sentit o una
identitat per al poble i que pugui ser portada i ballada
pels més joves de la colla.
La idea principal era que representés el món rural de
les nostres contrades i fos la imatge del primer nucli
de població del municipi, la EMD de Sant Martí de Torroella. La proposta va agradar i quan es va plantejar el
nom de Martina de Torroella, encara més. Així doncs,
el mes de juliol del 2019 anem al taller d’escultura del
Toni Mujal (Cardona) a explicar el projecte i demanar
pressupost. Durant els mesos d’estiu, la colla gegantera va aportar idees i es va començar a confeccionar
l’esbós del bust, cos, mans, complements i vestit de la
nova figura.
Després de l’estiu vam enviar la proposta d’esbós de la
gegantona a la regidoria de Cultura de l’Ajuntament, i
amb la seva validació es tirà endavant. A finals de setembre començava la recta final.
Finalment, el dia 10 de novembre, vigília de Sant Martí, vam arrencar la celebració de la XXXVII Trobada
de Gegants, en una plaça Major plena de gent i amb
una desena de colles vingudes d’arreu de Catalunya i
Menorca. Tot i això, la trobada no fou una tasca fàcil
d’organitzar. Primer perquè la vam dur a terme fora de
la data habitual del mes d’octubre, i segon, per la jornada electoral que se celebrava aquell mateix diumenge.
Això va provocar, de forma temporal, la suspensió de
la trobada, però després de molts esforços vam poder
continuar planificant-la malgrat la situació.

La Martina i el nou
remolc dels gegantslències sexuals en espai d’oci

Tot i els inconvenients,
a la una del migdia va néixer la Martina de Torroella, fent una
entrada a plaça al ritme del compàs del Galop
de Sant Joan, que es va ballar de forma excepcional i
amb la companyia de l’Esbart Dansaire de poble, que
es va vestir d’acord amb l’ocasió. Seguidament, fou
apadrinada pels gegants de Calaf, en Jaume i na Calarmanda.
La Martina de Torroella és una jove pagesa i masovera
que vol representar el món rural de finals del segle XIX
i principis del XX a la nostra vila. Aquesta figura femenina pretén donar imatge a la vida als masos, masies i
torres del municipi, les quals ens donen la identitat i el
nom com a poble.
S’anomena Martina perquè és el diminutiu femení
del nom Martí, copatró del poble i de Torroella, i en
homenatge al que fou el primer nucli urbà del nostre
municipi, Sant Martí de Torroella. Aquest fou format
per la seva parròquia i les seves torres (masies) que
l’envoltaven d’una forma disseminada, en un entorn
rural i agrícola.
Esperem, Martina, que per molts anys més ballis pels
carrers de Sant Joan i altres municipis al costat dels
nostres gegants i la nostra colla.
Isaac Puig González (Cap de Colla, Colla de Geganters i Grallers de Sant Joan de Vilatorrada – S.C.C.R “La Verbena”)

‘Anem de canto’, teatre amb molta empenta
Amb l’obra de teatre Super Trouper el grup de teatre
Anem de Canto s’ha presentat als concursos de teatre
amateur de Vila d’Arenys i de Sant Feliu de Codines,
aconseguint diferents el premis que posen en valor el
seu esforç i passió pel teatre. En moments tan difícils
com els que hem passat i en els quals encara estem
immersos, amb pocs assajos i amb les dificultats de les
mesures covid, cadascun dels components d’aquest
grup ha tret el millor d’ells i se’ls ha pogut veure a
l’escenari amb força, alegria i entusiasme.
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No es pot governar sense tenir-vos en compte
Veïns i veïnes de Sant Joan de Vilatorrada, volem agrair
a totes les persones que van dipositar la seva confiança
en nosaltres, Alternativa per Sant Joan, a les eleccions
municipals i van creure en el nostre projecte. Gràcies
de tot cor.
Érem conscients que governar per primera vegada no
seria fàcil. Tot i així, a hores d’ara n’estem satisfets.
Amb il·lusió i esforç hem complert els objectius marcats, a més d’altres reptes que han sorgit. Pocs mesos
després de la presa de possessió ens va arribar la covid-19. Tenim en el nostre record aquells que ens han
deixat i donem el nostre condol a les famílies que vàreu
perdre un ésser estimat.
Aquesta pandèmia ha capgirat les nostres vides i tam-

bé la nostra acció de govern. Ens n’hem sortit gràcies a
l’excel·lent tasca dels Serveis Socials, la Policia Local, els
Serveis Tècnics, Protecció Civil, els voluntaris i voluntàries que van estar a primera línia per donar resposta
a totes les necessitats de les persones confinades que
requerien ajut i a tot el personal de l’Ajuntament. Gràcies!
Per a Alternativa per Sant Joan les entitats són molt
importants, prenem nota de les seves propostes i
donem resposta a les seves necessitats. Així mateix,
escoltem els suggeriments, necessitats i queixes de la
ciutadania en general. La vostra veu és molt important
per a nosaltres. No es pot governar sense tenir-vos en
compte.

Complim
Arribem a l’equador d’un mandat històric a causa de
la pandèmia de la covid-19. Durant els darrers dos
anys, el govern municipal, així com el conjunt de veïns
i veïnes, hem fet front a una situació extremadament
difícil que ha dificultat la ja de per si dura tasca de
govern. Tot i així, des del PSC no hem oblidat en cap
moment els nostres objectius, i hem assolit el compliment de més del 70% dels compromisos electorals de
les nostres regidories.
L’augment de beques, la millora de la residència,
l’augment dels convenis amb entitats joves, la renovació de la web i la infraestructura digital municipal,
La Filadora, etc., són només alguns exemples de que,

amb voluntat política, no hi ha res que freni el progrés.
Però no ens conformem. Ens queda camí per recórrer
i grans projectes per culminar, com l’entrega dels terrenys del sector Llobet al Departament d’Educació
per a què s’iniciï la construcció del nou edifici per
l’institut Cardener o l’inici de la primera fase de les
obres d’adequació del pàrquing de l’escola Joncadella, una demanda per fi atesa.
El PSC tenim molt clar quin és el poble que volem i,
malgrat les dificultats, seguim treballant per fer-lo
realitat. Amb humilitat i perseverança, seguim construint un municipi millor.

I malgrat tot, cal seguir lluitant
Volem començar aquest escrit recordant totes les persones que ens han deixat al llarg d’aquesta pandèmia i
expressar el nostre suport més sentit a totes les famílies. I agrair, mai serà prou, la feina del personal essencial que continua treballant incansablement.
Tot i que ha plogut molt d’ençà les eleccions del 2019
volem agrair-vos la confiança que ens vàreu fer. Avui
ERC és la tercera força municipal. Els pactes van capgirar l’Ajuntament. D’un govern compromès amb
l’autodeterminació de Catalunya, avui tenim un alcalde
que va de bracet amb els del 155. Però aquest no és
l’únic problema.
Ras i curt, podem afirmar que el Sr. Jordi Solernou condueix l’Ajuntament a la fallida econòmica, amb un dèficit anual de 500.000 euros que per ara pot pagar amb
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els estalvis que vàrem deixar. Ens obliga a passejar per
un poble cada dia més brut i deixat, i amb molts menys
contenidors que cada dia es desborden. S’oblida del
manteniment dels parcs infantils. I malgasta centenars
de milers d’euros en videocàmeres, cotxes policials i
noves obres en edificis municipals en lloc d’invertir-los
al carrer, on fem vida.
Aquest 2021 s’ha acabat la primera fase de remodelació de la zona esportiva, una important obra urbanística i mediambiental planificada i signada per l’anterior
govern a proposta d’ERC. Ara faltaria acabar la zona
d’aparcament i la segona fase. Però el Sr. Solernou
desvia els diners que vàrem deixar per continuar en
arranjar les pistes de tennis i d’altres menudalles. Coses de la política.

Preparats per un Sant Joan en positiu!
Des d’aquestes línies del Pregoner, primer de tot, el nostre grup municipal i tots els que formem Junts volem
tenir unes paraules de record i agraïment.
De record per totes aquelles veïnes i veïns que malauradament la pandèmia de covid-19 s’ha endut per sempre! El nostre més sentit condol i suport a familiars i
amics.
D’agraïment a tots aquells professionals de la residència, del CAP, de la Policia Local, de l’Ajuntament, al personal voluntari o ciutadans anònims que han treballat
sense descans per minimitzar els efectes d’aquest període tan complex i difícil que totes i tots estem afrontant. Gràcies per la vostra enorme tasca!

Des de Junts volem traslladar als ciutadans del nostre
municipi que un projecte en positiu i diferent és possible: sense improvisacions, sense propaganda constant
buida de contingut, tornant a la bona gestió, amb inversions necessàries en tots els sectors del poble, al costat del teixit productiu i del comerç, de la restauració,
creient en la història, el patrimoni material, immaterial
i natural, la diversitat i la identitat nostres. Orgullosos
del teixit associatiu cultural i esportiu, entenent quines
són les seves prioritats reals, tenint present sempre
que som el poble més important de la comarca i que
ens hem de reivindicar com a tal. Perquè és el que els
nostres veïns i veïnes es mereixen.

18 mocions de Compromís aprovades
Fa dos anys i mig de les eleccions, i de la constitució
del govern d’Alternativa i PSC. Un temps que no ha
estat fàcil, la incertesa social, laboral i econòmica és
permanent. Ara més que mai cal que l’Ajuntament estigui al costat dels veïns i veïnes. Amb aquesta voluntat
Compromís hem treballat des de l’oposició. Malauradament, la resposta no sempre ha estat la necessària.
Al llarg d’aquests mesos el Ple ha aprovat 18 mocions
de Compromís, moltes sense el vot favorable del govern. I de les 18, només a una l’equip de govern ha donat compliment.
Alternativa i PSC no compleixen amb el que aprova

el Ple. Si ho fessin, entre d’altres, aquest estiu passat
s’hauria obert una convocatòria d’ajuts per ajudar a
pagar les colònies urbanes o esportives. Si complissin
s’haurien convocat ajuts per al pagament del lloguer,
s’haurien millorat els camins d’accessos a les escoles, s’haurien reactivat projectes de participació o no
s’hauria retallat l’horari d’obertura de la Biblioteca. I
sovint governen sense escoltar. Si ho fessin, s’haurien
aplicat bonificacions a la plusvàlua tal com hem reclamat centenars de veïns i veïnes. És cert, els recursos
són limitats, però cal prioritzar el suport als veïns i
veïnes.

Trabajando para todos
Queridos vecinos y vecinas: en estos tiempos dificiles,
el grupo municipal de Ciudadanos quiere iniciar este
texto enviando su más sentido pésame a todas las personas que han sufrido directa e indirectamente a causa de esta pandemia.
Ciudadanos, afrontando esta situación con responsabilidad y prudencia, ofreció apoyo al equipo de gobierno aportando importantes propuestas sanitarias,
sociales y económicas.
Demanant material sanitari, purificadors per espais
municipals, la desinfecció per part de la UME de la
nostra residència i del CAP, ajudar a recollir roba per

mascaretes, reforçar el servei a domicili de persones
dependents, crear un fons per ajudar a les famílies vulnerables i demanar la moratòria de les terrasses de la
nostra restauració, són un petit exemple.
Conseguimos lograr el consenso de todos los grupos
políticos de nuestro Ayuntamiento para la aprobación
de un plan de choque necesario para todos.
Queremos agradecer la confianza depositada en Ciudadanos y reconocer el trabajo y solidaridad de muchas personas que han demostrado que juntos conseguimos grandes logros.
Seguimos trabajando por y para Sant Joan de Vilatorrada.
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