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Noves accions impulsen el Pla de Barris
Durant el 2014, s’ha seguit executant el

Pla de Barris del Nucli Antic de Torelló
que té com a objectiu la rehabilitació

integral del barri, tant en l’àmbit econòmic com
comercial, social o cultural. El Pla de Barris és
un projecte cofinançat entre l’Ajuntament de
Torelló i el Departament de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat. Aquest any s’ha con-
cedit una pròrroga de dos anys per executar el
projecte i s’han incorporat alguns canvis en les
actuacions previstes inicialment: s’ha dotat
amb 10.000 euros més el pressupost per a
l’actuació de ‘Dinamització del comerç’, i s’han
incorporat dues accions noves: la rehabilitació
del Corredor de Can Reig i la millora de la
xarxa d’aigua potable.

Per poder desenvolupar algunes de les
accions previstes, l’Ajuntament de Torelló ha
tornat a comptar amb la subvenció de ‘Treball
als Barris’, la qual ha permès contractar nou
plans d’ocupació i una tècnica orientadora
laboral. Tret d’aquesta última, el personal con-
tractat ha treballat principalment en dos sec-
tors: manteniment de l’espai públic per contri-
buir en la vida social del barri, mitjançant
espais públics de qualitat, amb una brigada
formada per quatre persones; i aspectes de
civisme amb un equip de quatre persones
més. Aquests contractes que subvenciona el
SOC i cofinança el Fons Social Europeu tenen
una durada de sis mesos. 

Per segon any consecutiu, mitjançant la
contractació de la tècnica orientadora laboral,
el Pla de Barris i l’Àrea de Promoció Econòmi-
ca treballen conjuntament en un projecte  des-
tinat a millorar l’ocupabilitat d’aquelles perso-
nes que viuen al Nucli Antic i que estan en
procés de recerca feina. El projecte ‘Prepa-
rats, llestos... A treballar!!’ té un any de durada
i es divideix en quatre etapes, una per trimes-
tre. Durant els sis primers mesos d’aquest any
hi han participat 50 persones, de les quals el
26% són joves d’entre 16 i 29 anys.
Guerra a les caques de gos

Per continuar fent difusió de l’ordenança de
civisme i atès que una de les preocupacions
més importants del veïnat del Nucli Antic és la
presència de deposicions de gossos a la via
pública, s’ha prosseguit amb la campanya de
sensibilització de recollida d’excrements de
gossos. Les noves accions s’han concretat en
l’edició d’uns díptics i en unes pintades al
carrer recordant els bons hàbits i la normativa
aplicable (l’incompliment de la qual pot com-
portar sancions de 300 euros). També dins
l’ordenança de civisme, els agents cívics han

fet una detecció i registre dels edificis amb
antenes parabòliques i aires condicionats mal
col·locats, i properament es procedirà a infor-
mar als veïns i veïnes. 

Una de les actuacions a destacar durant
aquest semestre ha estat la finalització de les
obres de remodelació del carrer Rocaprevera
i la col·locació d’una pilona en aquesta via. El
passat 31 de maig, una cinquantena de per-
sones van celebrar al Casal de la Gent Gran
una inauguració simbòlica després de la seva
reobertura. Les obres han permès millorar els
serveis i, gràcies a la nova urbanització, fer el
carrer de pas prioritari per als vianants.
Tastets d’esport adaptat

Pel què fa a aspectes referents al foment de
l’esport i la inclusió social, el mes de gener es
van realitzar 6 tallers d’esport adaptat als cen-
tres d’educació secundària de la població. Els
tastets d’esport adaptat van anar a càrrec de
l’Associació de Disminuïts Físics d’Osona
(ADFO), amb l’objectiu de sensibilitzar els
joves de la importància de la pràctica esporti-
va d’aquest col·lectiu, no només per a la seva
realització personal, sinó per a la integració
social de les persones amb discapacitat en la
societat.

I amb l’objectiu de fomentar estils de vida
saludable, el Pla de Barris, conjuntament amb
el Casal de la Gent Gran, va organitzar durant
el mes de maig dues activitats sobre herbes
remeieres. La primera va consistir en una ses-
sió teòrica sobre les propietats, usos i benefi-
cis de les herbes remeieres; i la segona va ser
una caminada pels voltants de Torelló, per la

zona de Rocaprevera, per identificar ‘in situ’
les herbes.

En el camp de la dinamització comercial,
s’ha continuat amb la campanya ‘Obrim la
paradeta’ que es va endegar a finals del 2013.
Aquesta acció busca la promoció de locals
comercials buits. La campanya consisteix en
la cessió temporal de locals buits per part dels
seus propietaris per ser utilitzats com a apara-
dor d’altres establiments comercials. Aquesta
campanya dóna visibilitat als locals tancats,
millora la imatge del local tancat (que en algun
cas està molt deteriorada), afavoreix un circuit
continuat a l’eix comercial i augmenta el públic
potencial dels comerços que faran ús de l’a-
parador. Alguns dels locals utilitzats en la cam-
panya han estat llogats posteriorment.
Xerrades de prevenció

Per acabar, també s’ha posat l’accent en les
accions educatives. D’una banda s’ha donat
continuïtat a les accions de la campanya de
prevenció d’alcohol i drogues entre el col·lec-
tiu jove ‘Per Carnaval tot s’hi val? Passa-t’ho
bé, sense passar-te!’. I s’ha fet amb una xerra-
da dirigida a pares i mares de joves adoles-
cents, per parlar dels joves menors d’edat i
com enfocar les festes des de casa. Per altre
cantó, s’ha continuat amb  les xerrades als
centres educatius adreçades a alumnes
d’ESO i Batxillerat, a càrrec del Pla de Barris,
un agent dels Mossos d’Esquadra i un efectiu
de la Policia Local de Torelló; i com a novetat,
s’ha introduït també una xerrada de sensibilit-
zació a càrrec de membres de Deixebles de
Sant Feliu.

La campanya té un missatge molt explícit.

pàg 2
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Just quan passem l'equador del'any, arriba la Festa Major de
Torelló. Un temps propici, abans del
període vacacional, per repassar la
feina feta. El 2014 està sent un any
intens, complex i ple de reptes. No
cal dir a nivell nacional, amb la
imminència de la consulta del 9-N,
d'una enorme trascendència per al
futur del nostre país.
En termes municipals, però, el

2014 també és un any important.
D'una banda perquè al llarg dels
darrers mesos hem pogut enllestir
algunes actuacions que creiem
necessàries per al conjunt de la
població. Em refereixo a la reforma
del carrer Rocaprevera -obra inte-
grada al Pla de Barris-, a la remode-
lació de les piscines d'estiu i a la
rehabilitació de la sala noble de Can
Parrella. Tres obres que, a hores
d’ara, podem constatar que ja fun-
cionen a ple rendiment.
Però també voldria destacar actua-

cions més petites, que no brillen
tant, però que són imprescindibles.
Des dels plans d'ocupació laboral
fins a les polítiques assistencials i de
benestar social, que ens permeten
ajudar -ni que sigui modestament- a
qui passa més precarietats. Una
vegada més, es demostra que les
persones són l’eix central de l’acció
de govern de l’Ajuntament. I, tot i
que no són temps gaire galdosos,
podem dir que a Torelló no ha que-
dat cap servei municipal desatès. En
aquest aspecte hem d'agrair el
suport de les administracions (espe-
cialment la Diputació de Barcelona)
per poder afrontar alguns d'aquests
projectes i iniciatives.
No és hora de fer volar coloms,

però Torelló i la seva gent continua
endavant, amb fermesa i decisió. I
això ens permet mirar al futur amb
una raonable dosi d'esperança.
Que tingueu una molt bona Festa

Major.

Acabant obres i
mantenint serveis

Santi Vivet
Alcalde

L’Ajuntament ha començat a treballar per
disposar d’un Pla Local d’Inclusió i Cohe-
sió Social (PLINCS), l’instrument neces-

sari per concretar i articular la política d’inclu-
sió social en el municipi. Per això, l’Ajuntament
ha fet una demanda d’assessorament a la
Diputació de Barcelona per fer la diagnosi en
termes d’exclusió i inclusió social i així elabo-
rar el Pla Local d’Inclusió. Aquesta diagnosi
inicial es va presentar el 16 de juliol, en un
acte a la sala noble de Can Parrella, al qual
van assistir el Diputat delegat de Benestar
Social, Salut Pública i Consum, de la Diputació
de Barcelona, Josep Oliva; l’alcalde, Santi
Vivet; i la regidora de Benestar Social, Salut
Pública i Polítiques d’Igualtat, Carme Francolí.

La consultora Invenies és l’encarregada de
coordinar aquests treballs que han desembo-
car en el Pla d’Inclusió de Torelló. Joaquim
Sabater, director de Polítiques Socials d’Inve-
nies, va explicar els resultats de la diagnosi i el
pla de treball per a l’elaboració del Pla d’Inclu-
sió. La diagnosi és la primera fase del Pla
Local d’Inclusió social, eina que permetrà tenir
un informe de la situació social del municipi on
es dibuixen els perfils de vulnerabilitat obser-
vats. Els objectius són, d’una banda, conèixer
les principals problemàtiques del municipi i
apropar-se a les causes que fan que les per-
sones siguin més vulnerables o puguin trobar-
se en una situació de desavantatge social, i
poder establir les accions que permetin cons-
truir una societat més cohesionada i millorar el
benestar de les persones; i per l’altra, generar

una consciència de responsabilitats comparti-
des entre els agents que hi intervenen a partir
d’analitzar les situacions i els perfils d’exclusió
i els recursos existents per a la inclusió.

La diagnosi ha posat de manifest que
Torelló segueix els paràmetres sociodemogrà-
fics habituals d’una societat occidental desen-
volupada. Pel que fa a la vulnerabilitat, s’han
detectat diferents factors com ara, entre molts
d’altres, l’empobriment mitjà de la població a
nivells de renda del 2006; l’increment de l’atur
i en especial el de llarga durada; un nivell for-
matiu elemental de la majoria de la població i
per tant, baixa qualificació; l’augment de les
persones amb dependència i l’existència d’ha-
bitatges poc adaptats a les necessitats de
dependència de la població gran; la reducció
de la capacitat de suport de les xarxes fami-
liars; o l’aparició de nous segments de pobla-
ció en perill d’exclusió.

I com a factors positius, la diagnosi ha
permès visualitzar que a Torelló hi ha molt
voluntariat; la voluntat participativa de la gent,
tot i la crisi; el paper clau de les xarxes fami-
liars; o el valor del treball en xarxa dels dife-
rents departaments de l’Ajuntament.

Un cop feta la diagnosi i el mapa de vulne-
rabilitat, a partir del mes de setembre es defi-
niran el mapa de recursos i les línies d’actua-
ció. En la sessió es va insistir en el fet que es
tracta d’un pla pel conjunt del municipi, per la
qual cosa el procés ha de ser molt transversal,
amb la implicació de diferents regidories de
l’Ajuntament, les entitats i la societat civil.

Objectiu: el Pla d’Inclusió
i Cohesió Social

Un moment de l’acte de presentació de la diagnosi.
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Torelló es caracteritza per ser un munici-
pi amb un ample i variat teixit associatiu
en funcionament. Aquest entramat

associatiu mobilitza una gran quantitat de
torellonencs i torellonenques que treballen per
oferir una extensa varietat d’activitats, ja sigui
des de les entitats de caire cultural, esporti-
ves, educatives, comercials i empresarials,
com des de les mediambientals, sanitàries,
solidàries i socials. 

Precisament és en l’àmbit social on s’em-
marca el nou projecte de voluntariat coordinat
pel Departament de Benestar social de l’Ajun-
tament i Càritas Interparroquial de Torelló.
D’aquí sorgeix la iniciativa de treballar conjun-
tament per fomentar una borsa de voluntariat
amb la idea de nodrir les entitats amb projec-
tes adreçats a millorar el benestar de les per-
sones més vulnerables, contribuint a la millo-
ra de la seva qualitat de vida.

Per a la creació de la borsa de voluntariat
l’Ajuntament col·labora amb Creu Roja d’Oso-
na, que té com a funció principal dinamitzar el
Punt d’Informació de Voluntariat del municipi.
El servei fa una entrevista personal als inte-
ressats i els ofereix informació prèvia sobre
que és el voluntariat; orienta als futurs volun-
taris, els ofereix una formació bàsica i els

posa en contacte amb les entitats de Torelló
en funció de les necessitats o programes que
tinguin engegats i el perfil, disponibilitat, habi-
litats, motivació  i preferències del mateix
voluntari.

No hi ha un perfil únic de voluntari, si bé es
demana ser major de 16 anys i ser una per-
sona compromesa, empàtica, amb capacitat
de lliurar-se als altres, amb una sensibilitat
especial per escoltar i atendre les persones i
amb capacitat per gestionar emocionalment
situacions que poden ser difícils.

Les funcions i tasques d’un voluntari poden
consistir en l’acompanyament individualitzat
en sortides, en activitats d’animació, l’atenció
al domicili, suport a les famílies, suport a la
formació, la col·laboració amb entitats...

Qui vulgui ser voluntari o voluntària i vulgui
col·laborar puntualment o periòdicament amb
alguna entitat de Torelló, cal que es posi en
contacte amb el Punt d’ Informació de Volun-
tariat que es troba ubicat a les dependències
del Departament de Benestar Social a l’edifici
de La Carrera, a la ronda del Puig, 2. Els hora-
ris d’atenció són els dimecres de 9 a 11 del
matí. Es necessari demanar cita prèvia al telè-
fon 93 859 36 12 o bé enviar un mail a
maite.molist@creuroja.org.

Es posa en funcionament
el voluntariat social El 13 de juny es va fer el lliu-

rament de diplomes als
participants del curs de

Català d’Acollida i Entorn que
s’organitza des de l’Ajunta-
ment. L’entrega va ser a mans
de la regidora de Benestar So -
cial, Carme Francolí, en el marc
del Pla de diversitat, ciutadania
i convivència de To relló. L’ac-
tuació vol ser una primera apro-
ximació a la llengua i a la socie-
tat catalanes, així com fer de
pont als serveis normalitzats
d’aprenentatge de la llengua
que hi ha al municipi, acompan-
yant sempre les persones en el
seu procés de coneixement de
l’entorn i dels serveis munici-
pals. En aquest espai també es
treballa l’autonomia, els hàbits,
els va lors, les normes de con-
vivència, els drets i deures com
a ciutadans i ciutadanes,... per
tal d’oferir les eines per a una
millor integració al territori i a la
societat. Durant el curs s’ha
organitzat un grup de 13 perso-
nes en horari de tarda durant
dos dies, en una aula ubicada al
Centre de Formació La Coope-
rativa. Els destinataris són per-
sones immigrades, majors de 16
anys.

pàg 4

Curs de català
d’acollida i entorn

Segons les dades de la memòria anual de
l’any 2013, els Serveis Socials Municipals
han atès, al llarg de l’any, 2.468 persones

(un 18% del total de la població) i 682 famílies,
una xifra lleugerament inferior a la registrada
l’any anterior.

El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) ha atès 132
persones (62 persones amb SAD Social i 70 per-
sones amb SAD Dependència). Per altre cantó,
335 persones disposen del servei de teleas-
sistència i 22 persones s’han beneficiat del Ser-
vei d’Ajudes Tècniques (BAT). El servei de
transport adaptat ha facilitat el desplaçament a
94 usuaris i ha completat un total de 15.665 viat-
ges.

Cal destacar que s’han  atorgat 52.0508,82€
en ajuts d’urgència social a 302 famílies. El
Rebost Solidari, pel seu cantó, ha lliurat 3.747
cistelles d’aliments a 938 persones (281 famí-
lies), una xifra que continua creixent en relació

als anys precedents. Finalment, 233 persones
(82 famílies) han estat beneficiàries de la Renda
Mínima d’Inserció. I dels 4 habitatges socials de
què disposa l’Ajuntament, se n’han beneficiat
11 persones, que representen 6 famílies.

Al llarg de l’any 2013, la regidoria de Benestar
Social va establir 10 convenis amb entitats
socials: Cals Avis de Torelló, Associació Sant
Tomàs, Centre Mèdic Psicopedagògic, Casal
d’Avis de Torelló, Associació de Disminuïts
Físics d’Osona, Rebost Solidari (Creu Roja i
Càritas), Càritas Interparroquial de Torelló,
Fundació pel Suport Solidari, Associació Osona
amb els Nens i  Fons Català de Cooperació pel
Desenvolupament.

D’altra banda, durant l’any, la regidoria ha
participat en 13 projectes comunitaris, serveis i
projectes adreçats a donar cobertura a les
necessitats dels infants/adolescents, adults,
famílies.

Els Serveis Socials han atès 2.468 persones el 2013
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Coincidint amb el lliurament de la Beca
Segimon Serrallonga, el 7 de juny es
va estrenar la sala noble de Can

Parrella. Es tracta del primer dels espais que
s’ha rehabilitat de la històrica casa -amb un pro-
jecte dels serveis tècnics municipals-, a la qual
se li vol donar un ús públic. Les obres han tin-
gut un cost aproximat de 275.000 euros, quan-
titat que s’ha finançat amb un ajut del FEDER
(Fons Europeu de Desenvolupament Regional).

Juntament amb la sala noble, en el marc d’a-
questa actuació s’ha instal·lat un ascensor, s’ha
adequat una àrea de serveis i s’ha rehabilitat
l’escala. L’accés a aquestes dependències és
pel carrer Ges d’Avall. En una intervenció ante-

rior, un parell d’anys enrere, es va fer la conso-
lidació general de l’edifici i la renovació i millora
de les teulades i cobertes, per tal de frenar el
procés de deteriorament de la casa.

La sala noble és la sala principal de l’edifici,
la que dóna a la plaça Vella i que, en el seu
moment, va ser el lloc social i de recepció de la
família Parrella. Es caracteritza per la seva
decoració, la balconada sobre la plaça i els
vitralls amb escuts heràldics.

Es preveu que la sala noble tingui un ús pro-
tocol·lari, institucional i cultural, des de la recep-
ció oficial d’autoritats, homenatges i reconeixe-
ments, fins a conferències, exposicions artísti-
ques, vetllades literàries o concerts de música.

Can Parrella ‘reestrena’
la sala noble

Els Parrella eren una família
occitana, de l’Alvèrnia,
França, que s’estableix a

Torelló a mitjans del segle XVI.
Són un exemple clar de l’ascens
social d’una família humil que
ennobleix. En Guillem Parrella,
fuster d’ofici, es casà amb una
rica pubilla, l’Anna Calveria, filla
d’un paraire. Seguí els negocis
del seu sogre i d’altres com el de
les rompudes de noves terres de
conreu que subarrendava.
El patrimoni familiar s’anà incre-
mentant amb l’adquisició de mol-
tes finques de la Vall del Ges i
amb la compra de la casa del
paraire Coromina a la plaça Vella,
i la casa Puig, situada al costat. El
fill d’en Guillem, en Jaume Parre-
lla, es casà amb una Cortada de
Manlleu, rica família de la pobla-
ció veïna. El seu fill, Josep Ale-
xandre Parrella i Cortada, era cap
del sometent de Torelló durant la
Guerra dels Segadors. L’any 1655
aconseguí una victòria contra els
francesos al pont de Sant Quirze
de Besora. El rei Carles II ratificà
la concessió del títol nobiliari a la
família Parrella. L’escut heràldic
té una parra (dels Parrella), un
cor (dels Cortada) i un pont (acte
heroic). La família es construí una
altra residència a Vic (encara
habitada per una branca familiar)
i una altra a Barcelona (prop de
les Rambles). Cada generació
concertava matrimonis amb gent
de la seva condició social. Així
trobem les famílies: Fivaller, Dus-
say, Escrivà de Romaní o Vivet,
entre altres. La sala noble de Can
Parrella creiem és fruit de la refor-
ma de l’any 1888 duta a terme per
l’arquitecte Antoni de Ferrer i
Corriol. Els Parrella hi passaven
una temporada estival i aprofita-
ven per cobrar els arrendaments
del gran nombre de cases de
pagès que tenien per la contrada.
En destaquem els vitralls neogò-
tics amb els escuts nobiliaris, els
mosaics decoratius i l’accés a la
capella privada (oratori). La pina-
coteca familiar (amb algun Vila-
domat) i un fals guadamassil als
sòcols decoraven les parets
abans de la reforma actual.

Gerard Verdaguer i Reig

Els Parrella i la casa
de Torelló

El passat 20 de juny, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, va visitar les
obres de rehabilitació de Can Parrella. La vicepresidenta va qualificar la casa de

“joia arquitectònica” i va declarar que “tot i que són moments complicats des del punt
de vista econòmic, s’ha de mirar endavant i no poden quedar aturats els projectes”.

La vicepresidenta Joana Ortega va visitar la casa
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Torelló és un dels municipis que, per segon any
consecutiu, s’acull a un coeficient reductor
sobre el valor cadastral.

Els valors cadastrals del municipi de Torelló són
fruit d’una revisió cadastral que es va fer amb efec-
tes 2007, just en el moment de la bombolla immobi-
liària. 
Si no hi hagués

hagut la crisi, els
valors s’haurien ajus-
tat al que es coneix
com a valor de mercat,
valor de compra i
venda dels immobles.
La crisi, però, ha pro-
vocat que no hi hagi
transmissions, per la
qual cosa el valor
cadastral s’ha allunyat
del teòric valor de
mercat.
Aquest consistori es

va comprometre a
revisar aquesta situa-
ció. En un primer
moment es va intentar fer una revisió ‘a la baixa’,
però els resultats que ens proposava la Direcció
General del Cadastre no eren els que desitjàvem i
ens obligava a mantenir-los 10 anys més.
Així que vam iniciar una revisió parcial de zones

urbanitzables el 2013, que el 2007 tenien unes
expectatives i que en el moment actual han canviat
radicalment. Al 2014 hem accedit a l’aplicació d’un
coeficient reductor del 20%, segons determina la
Llei de Pressupostos de l’Estat, que s’està aplicant
als rebuts que estan al cobrament. 
Ara, hi ha la possibilitat de tornar a reduir un 22%

el valor cadastral,
sobre el 20% ja
rebaixat.
Amb això que

hem aconseguit?
Que els valors
cadastrals, en
general, baixin un
42% respecte la
revisió del 2007.
Hem aconseguit

que, si hi ha trans-
missions patrimo-
nials, pel concep-
te que sigui, els
impostos que se’n
deriven siguin un
42% més baixos.

Això inclou la plusvàlua que cobra el propi Ajunta-
ment, fet que comporta una rebaixa en els seus
ingressos.
A nivell d’IRPF, es pagarà molt menys; a nivell

d’Impost de Transmissions, es pagarà molt menys; i
a nivell de Patrimoni, el valor es rebaixa en un 42%,
fet que comportarà que molts deixin de presentar
aquesta liquidació.  També es rebaixa l’Impost de
Successions. Són tributs i impostos que afecten
l’Estat i la Generalitat.
Algunes persones, aquest any 2014, no han notat

la rebaixa del 20% del valor cadastral, perquè la
seva base liquidable encara ha incrementat. Però
amb una rebaixa del 22% més, tothom tindrà una
disminució de la seva base.
Aquest consistori, des de 2012, porta recaptant el

mateix import global d’IBI, cosa que no havia passat
des de 2007.
L’Ajuntament de Torelló ingressa més de 4,1

milions d’euros en IBI, corresponents als rebuts que
paguen 9.869 contribuents. És una quantitat a la
qual l’Ajuntament no pot renunciar per mantenir
l'actual nivell dels serveis. Per això, l'alcalde ha dei-
xat clar en més d'una ocasió que ni rebaixant el
tipus de gravamen, ni a partir d’ara, la rebaixa del
42% de l’IBI general concedida per l’Estat per com-
pensar les valoracions fetes durant la bombolla
immobiliària, pot afectar aquesta partida.

Albert Portús Noguera
Regidor d’Hisenda

L’Ajuntament demanarà acollir-se a una
nova reducció dels valors cadastrals

pàg 6

L'acord per demanar la nova revisió dels valors cadastrals es
va prendre en la sessió del ple municipal del passat mes de
maig. Aquell dia, el regidor d'Hisenda, Albert Portús, va
avançar que la rebaixa s’aplicaria de cara a l’any 2015 i que
sumada al decrement dels valors cadastrals de l’última revi-
sió, que va ser del 20 per cent, suposaria que “en dos anys,
a Torelló, es rebaixarien els valors cadastrals en un 42 per
cent”. La rebaixa del valor cadastral té una incidència directa
en impostos com ara l’IBI, patrimoni o plusvàlues. El regidor
va explicar que serà quan s’elaborin les ordenances que s’a-
valuarà l’impacte d’aquesta revisió sobre la quota de l’IBI, ja
que la voluntat és mantenir els mateixos nivells de recaptació
en aquest concepte que altres anys. En cas de voler mante-
nir la recaptació, la rebaixa dels valors cadastrals implicaria
un increment del tipus impositiu. En l’actual exercici ja s’ha
aplicat una rebaixa del 20 per cent dels valors cadastrals,
després de l’acord municipal del ple de l'octubre del 2013.

L’acord es va aprovar en el ple
municipal del mes de maig
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Les dades del 2013 indiquen una
davallada de l’activitat delictiva

El 2013 ha estat un any de retrocés pel
que fa a l’activitat delictiva a Torelló,
segons les dades recopilades per la

Policia Local. Especialment significativa és la
dada de fets ocorreguts, dels quals se n’han
registrat 333, per 427 l’any anterior, la qual
cosa significa una disminució del 22 per cent.
D’entre aquests fets, l’índex de resolució s’ha
incrementat un 7,86 per cent. A més, el nom-
bre de detencions ha passat de 39 el 2012, a
60 l’any passat, la qual cosa representa un
augment del 53,8 per cent.

Aquestes dades presenten, globalment, un
any 2013 en què han baixat els fets delictius i
s’han resolt més casos i s’han practicat més
detencions. En aquest aspecte, el regidor de
Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Jordi Casals,
destaca la davallada “substancial” dels fets
ocorreguts i el grau de resolució i el nombre
de detencions com a indicadors de “l’augment
de l’eficàcia policial: menys fets, més eficà-
cia”. Al mateix temps, posa en valor “el treball

coordinat entre la Policia Local i els Mossos
d’Esquadra”.

En el terreny de la seguretat ciutadana, els
delictes han baixat un 25,2 per cent i les fal-
tes un 17,5 per cent. Continua destacant la
xifra de delictes contra el patrimoni (que
representen el 66 per cent del total), tot i que
ha baixat un 28,5 per cent en relació a l’any
anterior. Les faltes contra el patrimoni predo-
minen, tot i que també experimenten un des-
cens del 12,9 per cent. Desglossades, les
dades expliquen l’espectacular descens dels
robatoris amb força (45,9 per cent), en espe-
cial els robatoris a l’interior de vehicles (pas-
sen de 49 a 12) i en domicilis (de 17 a 8). Des
de la Policia Local es ressalta l’especial
interès a combatre aquest tipus de delictes
que generen inseguretat entre la població.

Pel que fa a la seguretat viària, les xifres de
Torelló són molt baixes, ja que en tot el 2013
s’han produït 15 accidents de trànsit (12 de
lleus i 3 de greus) amb un balanç de 14 ferits

lleus i 3 de greus. La meitat d’aquests acci-
dents són col·lisions, els xocs són el 24 per
cent i els atropellaments el 10 per cent.

També relacionat amb el trànsit, els delictes
contra la seguretat viària han disminuït un
24,1 per cent (de 29 a 22). I quant a la seva
tipologia, el 72,7 per cent són delictes per
conduir sota els efectes de l’alcohol.

En relació al civisme, les denúncies han
passat de 12 a 62, increment que s’explica
perquè el 2013 ha estat el primer any d’apli-
cació de l’Ordenança de Civisme que es va
aprovar a finals de 2012. En la tipologia de les
sancions predominen les molèsties als veïns
(81 per cent).

Des de la regidoria de Seguretat Ciutadana
es qualifiquen les dades com a molt bones,
sobretot les xifres de l’activitat delictiva, que
estan per sota de la mitjana catalana i de la
mitjana de la regió policial. L’explicació és “la
feina feta durant molt temps”, gràcies al tre-
ball de la Policia i a la col·laboració ciutadana.

pàg 7

Afinals de maig es va presentar, al
Moscou, Nits de Qualitat, un pro-

jecte impulsat pel Departament de
Salut de la Generalitat, amb l’objectiu
de millorar la qualitat de l’oci nocturn
i potenciar les accions preventives i de
reducció de riscos entre el jovent.
Després d’un intens procés participa-
tiu, en el cas de Torelló, s’han adherit
al projecte el bar Tse-Tse, el Moscou
i el bar Atmosfera, mentre que com a
entitats i col•lectius hi ha Deixebles
de Sant Feliu, Pullassu i PIOC, i pels
centres educatius, Sagrats Cors i
l’AMPA de l’IES Cirvianum. També hi
ha implicades diverses àrees munici-
pals, l’Agència de Salut Pública d’O-
sona i representació de la Direcció
General de Joventut de la Generalitat.
Tots els agents han manifestat la seva
intenció de treballar per enriquir el
projecte Nits de Qualitat.

Nits de Qualitat, un

projecte per reduir

riscos en l’oci nocturn

Des del mes de maig, la Policia Local disposa de la figura de l’agent de proximitat,
una nova línia de treball que complementa la feina policial als àmbits del trànsit

i la seguretat ciutadana. Aquesta funció de proximitat implica un contacte continuat
de l’agent amb els comerços, les entitats i la ciutadania. En l’àmbit rural també s’ha
implantat aquesta funció, gràcies a la col·laboració dels voluntaris de Protecció Civil.
L’agent de proximitat es dedica a les tasques de proximitat, com ara el contacte amb
els comerços, interlocució amb les associacions de veïns, mediació en conflictes veï-
nals... L’agent vol ser la referència per als ciutadans que li poden fer arribar qualse-
vol tema i que posteriorment gestionarà o derivarà a l’àrea municipal corresponent.

Torelló disposa d’un agent de proximitat
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Nit de Botigues, la platja de terra endins

El comerç a Torelló és més dinàmic i
actiu que mai. Al llarg de l’any, l’activi-
tat comercial està consolidant un pro-

grama i un conjunt d’iniciatives amb l’únic
objectiu d’impulsar i promocionar el comerç
torellonenc.

Si per la primavera es fa La Botiga al Carrer
als carrers del centre, aquest mateix format
es trasllada a la tardor a la plaça de la Sarda-
na i el barri de Montserrat. Això, al marge de
campanyes comercials tradicionals, per rebai-
xes o festes assenyalades, o altres campan-
yes més puntuals i innovadores, com la de
locals buits, anomenada ‘Obrim la paradeta’.
Totes aquestes iniciatives surten de l’empen-
ta conjunta de la regidoria de Comerç de l’A-
juntament, l’Agrupació de Comerciants de
Torelló i el conjunt de botiguers del municipi i
el Pla de Barris del Nucli Antic.

Però si una activitat recent està començant
a adquirir una forta personalitat, és la Nit de
Botigues. Per segon any consecutiu, el pas-
sat 5 de juliol, es va celebrar la Nit de Boti-
gues. Els carrers i places del centre de Torelló
es van convertir en una platja, ja que aquest
va ser el tema central de la iniciativa comer-
cial. L’objectiu de la Nit de Botigues és dina-
mitzar i promocionar el comerç de Torelló i
donar a conèixer la seva àmplia i variada ofer-
ta. De les 9 del vespre a les 12 de la nit, prop
d’una norantena de botigues van obrir les por-
tes i van mostrar els seus productes, en una
vetllada que es va completar amb una atracti-
va proposta lúdica, a l’entorn del nucli antic.
Durant les setmanes prèvies, els comerciants
es van organitzar per carrers i van constituir
una comissió amb representació dels boti-
guers i l’Ajuntament, per tal de dissenyar el

contingut de l’esdeveniment comercial.
El bon temps va presidir la vetllada, cosa

que va facilitar l’assistència de públic que es
va anar trobant tota l’oferta comercial i com-
plementària al llarg del recorregut pel nucli
antic: descomptes, degustacions, concerts,
dj’s, caricatures, massatges, copes de cava,
sortejos, desfilades, photocalls, maquillatge,
tallers, aromateràpia, patchwork... enmig d’un
ambient de platja de terra endins.

Un altre dels al·licients de la Nit de Boti-
gues van ser els sortejos. D’una banda, es va
sortejar un cap de setmana per a dues perso-

nes, per participar en el qual calia omplir una
butlleta amb tres compres en tres botigues;
un sorteig solidari dels Amics de la Noa; i
finalment, el sorteig de la campanya ‘Barris
Antics, molt per descobrir, molt per oferir’, una
iniciativa conjunta a nivell de Catalunya,
emmarcada en el Pla de Barris.

L’organització de la Nit de Botigues va anar
a càrrec de la regidoria de Comerç, l’Agrupa-
ció de Comerciants de Torelló i el conjunt de
botiguers del municipi i el Pla de Barris del
Nucli Antic, amb el suport de la Diputació de
Barcelona i la Generalitat.

La plaça Nova va ser un dels epicentres de la nit.Molt públic als carrers i places.

Des de l'assumpció de la regidoria de Comerç i Turisme, la meva voluntat ha
estat la d'impulsar una línia de treball que aconsegueixi evidenciar el dina-

misme de Torelló, per tal d'atreure gent de fora del nostre poble, i per què no, de
fora de la nostra comarca, i facilitar que els torellonencs i torellonenques no hagin
de marxar per passar un bon i entretingut dia.

Òbviament tot plegat va lligat a la dinamització econòmica del sector del
comerç i la restauració, però sempre lligat a l'activitat (i activisme) cultural, cívic i
associatiu.

Com a regidor no he volgut fer això a cop de talonari, invertint uns diners (que
ara mateix tampoc tenim) que omplin els carrers d'activitats sense ànima.

I l'ànima de Torelló és la seva gent i el què impulsa. Per això cal sumar sinèr-
gies entre l'Ajuntament i les iniciatives d'entitats, del Festival de Cinema de Mun-
tanya, de comerciants i empreses, amb voluntat de fer activitats que sumin pro-
moció econòmica i vitalitat social i cultural.

Sumar el concurs de mates provincial organitzat per l'AMPA del Sagrats Cors,
les Jornades Gastronòmiques del Cinema de Muntanya, el Pescabirres o les boti-
gues al carrer o la brillant Nit de Botigues en són uns clars exponents.

Jordi Casals i Prat
Regidor de Comerç

Sumar esforços per promocionar Torelló
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Després d'anys d'estar a l'oposició, aquesta
legislatura ERC va entrar a l'equip de govern. Com
valora el treball d'aquests darrers anys?

- El grup municipal d’ERC sempre ha tingut vocació
de servei a la ciutadania i ja havíem participat en altres
mandats en governs de CiU i del PSC. Aquest cop i amb
la incorporació de JpT, vam teixir un grup molt transversal
i amb molta empenta, aconseguint un projecte de poble
molt potent que ens va permetre, amb els suport dels
votants, poder entrar a l’equip de govern. Personalment
estic molt content d’estar participant en el dia a dia de l’ac-
ció de govern per poder canviar les inèrcies que en els
últims anys s’havien imposat a l’Ajuntament i que humil-
ment penso que estem aconseguint capgirar.

Porta dues regidories, Ensenyament i Serveis
Territorials. Com ho compagina amb la vida laboral?

- Aquesta és la dificultat de la política local, la no
plena dedicació a l’Ajuntament. Ensenyament és una
regidoria molt important per ERC+JpT i per l’equip de
govern; i Serveis Territorials és una àrea molt àmplia -que
comparteixo amb l’alcalde- ja que engloba urbanisme,
obres i serveis, activitats i habitatge. Assumir aquestes
dues àrees ha suposat un canvi molt radical en l’organit-
zació del meu temps lliure, prioritzant, com no podia ser
d’una altra manera, la responsabilitat municipal. Això sí, al
mateix nivell que la dedicació familiar, tot i que segur que
se n’ha vist ressentida. I ho faig amb molt de gust, ho he
escollit jo, ningú m’hi ha obligat. Professionalment dedico
les mateixes hores que abans i fins i tot alguna més ja que
la situació econòmica global no és gens fàcil.

Urbanisme és una àrea compartida. Amb la crisi
s'han acabat els grans projectes i es fa un urbanisme
de 'supervivència'?

- Jo no ho diria així. Les perspectives de creixement
demogràfic s’han estancat, per tant les polítiques urbanís-
tiques expansives també. Ara és temps d’analitzar amb
molt pragmatisme les necessitats reals de Torelló i fer una
feina de modernització i rehabilitació d’infraestructures.
Millorant carrers i espais comuns; o com la política d’habi-
tatge públic, on hem aconseguit rebaixar el  50% del seu
cost dels habitatges; o modernitzant un espai tan neces-
sari pel gran moviment social que tenim a Torelló, com és
la carpa, construint una sala polivalent. Rehabilitar les pis-
cines també és un exemple de bona gestió. Ja no llencem
aigua i tenim unes piscines del segle XXI.

En quin aspecte han posat més l'accent en l'àm-
bit de l'ensenyament?

- En el manteniment i la millora dels serveis educa-
tius municipals, sens dubte. Hem encetat l’Aula Oberta
que és un projecte molt important per ajudar a reduir el
fracàs escola. Hem transformat l’Aula en Centre de For-
mació d’Adults i estem treballant per millorar-ne també les
instal·lacions. Hem renovat les concessions de l’Escola
d’Arts Plàstiques i de l’Escola de Música, aquesta amb un
projecte completament nou i engrescador, al servei de
tots els ciutadans i, de moment, sense el suport econòmic
de la Generalitat. Hem aconseguit poder mantenir gairebé
invariables les quotes de les escoles bressol tot i les reta-
llades de la Generalitat. Intento estar al màxim en contac-
te amb la comunitat educativa, amb una relació molt direc-
ta amb totes les AMPA i participant en tots els consells
escolars de centre. En definitiva, estar a disposició de tot-
hom per poder conèixer totes les inquietuds i necessitats
de primera mà.

Vostè havia estat vinculat a la comunitat educa-
tiva local. Això li ha facilitat la feina?

- Penso que sí.  En la meva etapa com a membre
d’AMPA vaig poder analitzar quina era la relació amb la
regidoria i quina m’hagués agradat que fos. I, per tant, he
intentat amb la meva actuació diària millorar les coses que
pensava que necessitava la comunitat educativa i el poble
en general.

Han insistit molt en el tema de la participació
dels diferents agents a través d'eines com el Consell
Escolar o la Xarxa de Debat Educatiu (XDE).

- Un dels temes que sempre m’ha preocupat és l’e-
fectivitat dels òrgans de participació. I el CEM és un òrgan
de participació d’obligat compliment però que, en els
últims temps, s’havia convertit en un pur tràmit. Estem

intentant dinamitzar-lo inicialment amb la participació d’ex-
perts externs que ens presenten temes que pensem que
són d’interès del món de l’educació. Paral·lelament, hem
creat una comissió de treball per modificar-ne els estatuts
i millorar-lo en aquest sentit. La XDE és una eina molt inte-
ressant de participació que funciona molt bé internament
i que, entre tots, estem treballant per trobar la manera de
traslladar tot el bon treball que s’està fent  fent-lo  extensiu
a tot el poble. Hem implantat unes eines, com ara la web
i el facebook de la Xarxa, que ens permetran entrar de ple
en el món 2.0, imprescindible en el segle XXI.

En aquest tram final de mandat s'ha fixat objec-
tius concrets?

- El meu mandat serà una mica més curt del normal
ja que ens vam incorporar a l’equip de govern a partir de
març del 2012. L’objectiu principal és consolidar tota la
feina feta i l’esperit de servei i d’obertura a la ciutadania
que he intentant impregnar a totes les meves actuacions
diàries. Però sí que m’agradaria poder deixar encarrilat un
tema molt important per Torelló com és l’obertura de les
noves línies de secundària per al curs 2016-2017. Ja fa
temps que hi estem treballant amb la Conselleria d’En-
senyament de la Generalitat amb reunions periòdiques i
que penso que donaran el seu fruit.

Porta vuit anys a l'Ajuntament. Què li ha aportat
la seva dedicació a la cosa pública?

- Una cosa que ja sabia però que he pogut eviden-
ciar encara més, és la implicació de molts ciutadans per
treballar, cadascú des del seu àmbit, per millorar el poble
i, per tant, la societat, d’una forma altruista i desinteressa-
da. Vull aprofitar per agrair molt sincerament el treball que
fan les AMPA i el col·lectiu de professionals de l’educació,
incansablement, dia a dia, per educar en valors i coneixe-
ments els nostres fills i filles, per tenir ciutadans preparats
per assumir els reptes del futur col·lectiu, en uns moments
gens fàcils. El meu reconeixement públic i sincer.

L’any vinent hi ha eleccions. Li queden ganes
de continuar?

- Jo estic disposat a continuar. M’agradaria poder
formar part del futur nou equip de govern, si mereixem la
confiança dels convilatants, ja que penso que 3 anys i
escaig no són suficients per poder aplicar el nostre pro-
jecte de poble. Però seran els companys del grup munici-
pal d’ERC+JpT els que decidiran si em segueixen fent
confiança per intentar tornar-nos a guanyar el suport de la
ciutadania i així poder-los representar un mandat més a
l’Ajuntament de Torelló.

ENTREVISTA

“Hem prioritzat la millora dels
serveis educatius municipals”

Lluís Sabatés i Padrós / Quart tinent d’alcalde
Regidor d'Ensenyament i de Serveis Territorials

pàg 9
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El passat 12 de juny va tenir lloc el primer
esmorzar de treball organitzat pel servei
d’empresa i emprenedoria del Consorci

de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i la regidoria de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Torelló.
L’objectiu d’aquestes trobades, a banda de
poder conèixer quines són les necessitats de les
empreses i donar-los-hi respostes, és poder tre-
ballar conjuntament des de l’Ajuntament: estar
al seu costat, solucionar problemes que puguin
tenir als polígons, així com donar-los suport en
els aspectes que les empreses creguin conve-
nient.

En aquesta primera trobada es va escollir
un representat per a cada polígon, tot i que les
sessions estan obertes a totes les empreses
que hi vulguin participar (encara que no estiguin
ubicades en cap zona industrial). La reunió va
comptar amb l’assistència de l’alcalde de
Torelló, Santi Vivet, i del primer tinent d’alcalde i
regidor de Promoció Econòmica, Manel
Romans, que van mostrar la predisposició de
l’Ajuntament a col·laborar per solucionar els pro-
blemes que es van anar exposant al llarg del
matí.

Aquests esmorzars de treball tindran una
periodicitat bimensual i es celebraran el segon

dijous del mes que correspongui. Tot i així, la
propera sessió es farà el 18 de setembre ja que
el segon dijous d’aquell mes és festiu. Per a
assistir-hi no cal inscripció prèvia.

Aquesta iniciativa, com d’altres que s’han
endegat en matèria de promoció econòmica a

Torelló, respon a la filosofia expressada pel regi-
dor Manel Romans en el sentit que en moments
complicats com els actuals, “és imprescindible
que els ajuntaments apostin decididament per la
formació, l’ocupació i el suport a les empreses i
a l’emprenedoria”.

L’Ajuntament es reuneix periòdicament
amb les empreses dels polígons

La voluntat de conèixer de prop els projectes
que s’estan posant en marxa a Torelló i a l’àm-
bit del Consorci, especialment en matèria de

promoció econòmica, ocupació i suport a les empre-
ses, va ser l’objecte de la visita del vicepresident
primer i president delegat de Desenvolupament
Econòmic Local de la Diputació, Ferran Civil, el pas-
sat 14 de maig. Acompanyat del diputat delegat de
Promoció Econòmica i Ocupació, Joan Roca, el
vicepresidenta de la Diputació es va reunir amb l’al-
calde de Torelló, Santi Vivet, i el primer tinent d’al-
calde i president del Consorci de la Vall del Ges, Orís
i Bisaura, Manel Romans. En el decurs de la reunió,
es va parlar dels projectes que es van engegar l’any
passat, així com les persones ateses pel servei local
d’ocupació i les accions formatives que s’han orga-
nitzat. Es van exposar les 5 accions que s’han
sol·licitat per al 2014 i la demanda de suport per a
noves actuacions relatives a la internacionalització
de les empreses, l’associacionisme, polígons, etc.

Visita de promoció econòmica del
vicepresident de la Diputació

L’any 2013, la deixalleria de la Vall del Ges ha
superat les xifres de recollida d’anys anteriors,
amb un total de 908 tones de materials recollits.

I pel que fa al nombre d’usuaris, se n’han registrat
7.035, xifra superior a l’any passat. Segons les dades
de l’Àrea d’Obres i Serveis, del total de 7.035 usuaris,
5.561 (el 79,05%) han estat de Torelló. El dia amb més
visites és el dimarts amb 1.929 visites (27,42%), per
davant del dimecres i el dijous, amb 1.504 visites
(21,38%) i 1.461 (20,77%). I pel que fa a horaris, les
franges amb més visites són el matí de 12 a un quart
de 2 (1.273 visites) i la tarda de 5 a 6 (1.128 visites).
Pel que fa al material recollit, destaquen 338,54 tones
de xatarra, 194,62 de runa i 135,20 de fusta. També
s’han recollit 84,48 tones de voluminosos; 63,55 de
voluminosos; 28,54 de vidre; 28,23 d’electrònica;
25,20 de paper i cartró; 24,26 de poda; 15,41 de plàs-
tics; 15,10 d’olis; 3,85 de frigorífics; 2,74 de pneumà-
tics; 1,49 de piles; 0,41 de fluorescents, bombetes;
0,32 de tintes i tóners; i 10,39 d’especials.

La deixalleria va recollir 908 tones
de materials al llarg del 2013

La primera reunió va tenir lloc el passat 12 de juny.
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10 anys de divulgació per a la gent gran
Més de tres-centes persones van participar en l’acte de celebració

dels 10 anys de l’Espai Educatiu de la Gent Gran, organitzat pel
Casal de la Gent Gran, les regidories d’Ensenyament i Benestar

Social i el Pla de Barris de Torelló.
El passat 27 de maig, al Teatre Cirvianum va tenir lloc l’acte central de

la celebració del 10è aniversari de l’Espai Educatiu per a la Gent Gran.  La
sessió es va iniciar  amb  una taula rodona, amb el tema ‘Després de la
jubilació, què?’, en la qual van participar Maria Jesús Comellas, mestra,
psicòloga i col·laboradora en temes d’educació; Maria Àngels Tresserra,
doctora en medicina i neurologia i màster en Geriatria; i el doctor Antoni
Bayés de Luna, catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na. Els ponents van exposar les seves opinions des del punt de vista de
persones que estan jubilades però que mantenen un alt grau d’activitat. La
taula rodona va ser moderada pel director de Ràdio Ona, Pere Trabal.

L’acte va finalitzar amb un concert teatralitzat a càrrec del trio vocal
femení Divinas, que evocava l’època daurada del swing a través de la
seva música, glamour i coreografies, ambientat als anys 50.

A banda d’aquest acte commemoratiu, la programació de l’Espai Edu-
catiu de la Gent Gran per l’any 2014 continuarà el mes d’octubre amb el
cicle de xerrades, amb tres sessions:

- Els subministraments a la llar: aigua, llum, gas i telèfon (7 d’octubre)
- Els accidents domèstics a la llar (14 d’octubre)
- L'etiquetatge dels productes alimentaris (21 d’octubre)
Les xerrades es faran al Casal de la Gent Gran, a dos quarts de 4 de la

tarda. La inscripció és gratuïta i s’ha de fer al mateix Casal de la Gent
Gran.

L’Espai Educatiu per a la Gent Gran va néixer el 2004. A partir del con-
venciment que l’educació és important al llarg de la vida, la regidoria de
Benestar Social, la regidoria d’Ensenyament  i el Casal de la Gent Gran
van decidir crear un espai de formació adreçat a la gent gran amb inquie-
tuds culturals per tal de continuar formant-se, debatre temes i potenciar les
relacions socials. Durant aquests 10 anys s’han organitzat diverses edi-
cions del cicle de xerrades, alhora que s’ha ampliat l’oferta amb els tallers
culturals i el taller de Nadal, amb el suport del Pla de Barris, sempre amb
l’objectiu de compartir, debatre i adquirir coneixements i experiències.

Les TERVersions de l’Escola de Música

Amb el nom de TERVersions, iniciativa que agrupa les escoles de músi-
ca de Torelló, Roda de Ter i l’Esquirol, el passat dia 5 d’abril a la tarda es
va fer al Teatre Cirviànum el segon concert de la temporada. En l’acte, els
alumnes d’aquestes escoles de música van compartir l’escenari amb
músics professionals del territori com Santi Carcassona, Santi Serratosa,
Guillem Roma, Pep Poblet i els Flipats. El teatre es va omplir de gom a
gom i la funció va ser tot un èxit.
Dos premis Baldiri Reixac, a Torelló

La Fundació Lluís Carulla va atorgar dos dels premis Baldiri Reixac a les
escoles Rocaprevera i Sagrats Cors. Concretament, l’escola Rocaprevera
va ser reconeguda en la categoria d’escoles amb l’espectacle teatral ‘Ende-
vina, endevinalla’, activitat  que va fer l’escola amb motiu del tancament
dels actes de celebració del 125è aniversari del centre. D’altra banda, l’es-
cola Sagrats Cors va rebre el premi en la categoria d’alumnes per un pro-
jecte de treball de la xocolata des d’una perspectiva interdisciplinar.

El Consell Escolar
Municipal, com a
òrgan de represen-

tació de la comunitat edu-
cativa, va organitzar el
passat 14 de juny un bus
per anar a la Cercavila
‘Per un país de tots, deci-
dim escola catalana’, una
gran mobilització en
suport de l’escola catala-
na i de rebuig a la Llei
Wert, que la plataforma
Somescola va convocar a
Barcelona. L’acte, que va
ser multitudinari, va tenir
un to festiu i reivindicatiu.

Participació torellonenca a la cercavila de Somescola

pàg 11

Imatge de grup dels participants torellonencs.

L’acte va comptar amb ponents de gran nivell.
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En marxa les noves piscines d’estiu
Des del passat 1 de juliol, Torelló dispo-

sa d’unes renovades piscines d’estiu,
un cop finalitzada l’actuació de millora

que s’hi ha fet els darrers mesos. El dia abans
de la seva obertura, Josep Salom, diputat
d’Esports de la Diputació -administració que
ha col·laborat econòmicament en l'obra-, va
fer una visita a les instal·lacions acompanyat
de l’alcalde, Santi Vivet, i d’altres represen-
tants dels consistori.

Les obres de les piscines, a partir d’un pro-
jecte dels serveis tècnics municipals, han anat
a càrrec de l’empresa tarragonina GICSA per
un preu d’adjudicació de 282.500,33 euros.
L’actuació suposa una millora ostensible de la
instal·lació esportiva, especialment en l’as-
pecte lúdic i competitiu, alhora que s’evitaran
les pèrdues que feien malbaratar milers de
litres d’aigua al llarg de l’any.

Pel que fa a la piscina gran, s’ha ampliat el
vas fins a unes mides de 20,4 metres d’ample
per 25 metres de llarg, la qual cosa permet
passar de 7 a 10 carrils. També s’ha reduït la
fondària, oscil·lant dels 1,2 metres en una
banda als 1,8 de l’altra, amb 2 metres en el
lloc més profund. Amb l’actuació, la piscina ha
passat a ser desbordant pels quatre costats
(la làmina d’aigua està al mateix nivell que la
vora), fet que facilita tant l’accés com la sorti-
da de l’aigua. També s’ha fet un graó perime-
tral a 1,2 metres de fondària i el vas s’ha reco-
bert de rajola antilliscant, a l’igual que la plat-
ja. S’han aprofitat uns dipòsits i unes bombes
per al tractament de l’aigua i s’ha fet nou el
sistema de filtres (se n’han instal·lat 4 d’1,6
metres, cilíndrics i amb partícules de vidre).

D’altra banda, la piscina petita s’ha ampliat
lleugerament però, en general, s’ha deixat tal i
com era. A més, s’ha col·locat reg automàtic a
l’espai d’herba i també s’ha renovat el terra de
les dutxes, a banda d’instal·lar un elevador
hidràulic d’accés a la piscina per a persones
amb mobilitat reduïda.

Finalment, s’ha adequat la caseta del bar
per tal que es pugui obrir en bones condicions
i donar servei als usuaris. Ara, l’accés a la ins-
tal·lació es fa des de l’entrada de la piscina
coberta. Aquest any, les piscines d'estiu de
Torelló estaran obertes fins al divendres 12 de
setembre, en horari de dilluns a diumenge de
les 10 del matí a les 7 de la tarda. L'1 d'agost,
amb motiu de la Festa Major, romandran tan-
cades.
El Consell Municipal d’Esports

El mes de febrer es va constituir el Consell
Municipal d’Esports de Torelló. Aquest òrgan

participatiu, de caràcter consultiu i assessor,
s’ha creat amb la voluntat de canalitzar les
aportacions, propostes, suggeriments i
demandes de les diferents entitats i el teixit
esportiu de Torelló, amb la idea de millorar la
promoció de l’esport. Els objectius bàsics són

la promoció de la pràctica esportiva i de les
entitats esportives locals; i facilitar a tots els
practicants la utilització de les instal·lacions
esportives municipals. Totes les entitats espor-
tives de Torelló estan convidades a integrar-se
al Consell Municipal.

Els setze regidors i regidores infantils es van acomiadar del càrrec en un ple que
es va celebrar  el 12 de juny al Teatre Cirvianum, sota la presidència de l’alcalde

Santi Vivet. Aquest curs, els membres del Consistori Infantil van escriure i van llegir
el manifest en l’acte commemoratiu del 75è aniversari del bombardeig de l’aviació
franquista sobre Torelló; van decidir el lloc on fer la plantada de la Festa de l’Arbre;
van escollir els elements que han de conformar el parc infantil dels jardins de Can
Parrella; i van triar la pel·lícula que es projectarà en la sessió de cinema a la fresca
de la Festa Major. Els membres del Consistori Infantil 2013-2014 han estat Frances-
ca Dot, Blanca Freixa i Erola Vallejo de l’Escola Rocaprevera; Txell Serrat, Marc
Torrents, Jordi Riera i Laia Arumí de l’Escola Sagrats Cors; Queralt Camps, Arnau Sal-
vans i Ariadna Soler de l’Escola Vall del Ges; i Bernat González, Erik Molina, Marc
Quel, Jordi Puigdemunt, Marc Boixader i Mohamed Bouyich de l’Escola Fortià Solà.

Final de legislatura per al Consistori Infantil

El nou aspecte de les piscines d’estiu.
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Com de tots és ben sabut, ja fa uns quants anys  que
bona part dels catalans, i també dels torellonencs,
han decidit que la millor manera de fer front a l’a-

front que per part del Tribunal Constitucional es va dur a
terme contra el poble de Catalunya al retallar l’Estatut
-que no per sabut està de més que sigui recordat, estava
aprovat al Parlament del país, estava aprovat a les Corts
Generals Espanyoles, i finalment refrendat pel poble de
Catalunya-, és la convocatòria d’una consulta en la qual
tots els catalans i catalanes puguin decidir de quina forma
volen encarar els temps que estan per venir.

Per tant, voldríem aprofitar aquestes línies per explicar
a tots els ciutadans de Torelló quina ha estat la postura
del grup municipal del PSC-PM de Torelló durant aquests
tres anys i escaig que portem de legislatura al respecte de
les diferents mocions, propostes, resolucions, que dife-
rents grups han portat al ple municipal per debatre-les i
votar-les.

Com és ben sabut, el grup municipal del PSC de Torelló,
és un grup obert i format per persones amb l’únic objectiu
de treballar pel progrés de Torelló. Treballar per tal que el
nostre poble sigui un lloc on cada dia sigui més fàcil de
viure-hi; treballar perquè tothom tingui les mateixes opor-
tunitats de poder tirar endavant el seu projecte vital. I això,
amb independència de la seva procedència i del senti-
ment patriòtic que pugui tenir. Per al nostre grup l’impor-
tant és Torelló. 

A partir d’aquest sentiment únic i necessari, al nostre
grup, igual com passa a Torelló o a qualsevol altre poble
o ciutat de Catalunya, hi trobem gent netament indepen-
dentista, però també gent que creu que la millor manera
de progressar com a país és continuar dins de l’Estat
Espanyol i buscant un encaix en el qual tothom hi pugui
guanyar.

Per aquests motius, durant aquests anys, des del PSC
de Torelló hem recolzat totes i cadascuna de les vota-
cions del ple municipal, en les quals es demanava el
suport al que es coneix com a dret a decidir, que no és
res més ni tampoc res menys que fer una crida a la ciu-
tadania a donar la seva opinió. Per contra, no s’ha donat
suport a aquelles en les quals es demanava posicionar el

partit a favor o en contra de la independència de Cata-
lunya.

Dit això, voldria esmentar que, a part d’aquest desafia-
ment sobiranista, que tant de moda està a Catalunya,
nosaltres pensem que hi ha altres desafiaments. Desafia-
ments als quals, com a representats públics del poble de
Torelló, tenim la obligació de fer front, i que desgraciada-
ment queden en segon pla. Aquests desafiaments tenen
a veure amb el nostre poble, amb els nostres joves i
també amb els nostres avis, i són aquells als quals l’ac-
tual equip de govern de CiU i ERC no hi acaba de fer front
amb tota la força que caldria. Per al grup del PSC de
Torelló, és necessari fer front a les mancances que enca-
ra hi ha a Torelló. 

Així, i només a tall d’exemple, creiem que és un greu
error invertir tots els recursos al nucli antic de Torelló i dei-
xar de banda la resta de barris del poble. Uns clars exem-
ples del que pel nostre grup són errors és que mentre es
fan noves les piscines d’estiu amb un cost de gairebé
300.000 €, o es restaura una sala de Can Parrella -que a
hores d’ara no se sap l’ús que se li donarà-, amb un cost
de 400.000 €, som incapaços de trobar recursos per a
invertir als altres barris del poble. Aquesta errònia selec-
ció d’inversions deixarà, almenys de moment, tal i com
està la zona del camp de futbol del barri de Montserrat, o
altres zones no menys importants, no fent front a un desa-
fiament que té Torelló de donar als espais que tenim un ús
per als ciutadans.

Un altre desafiament que tenim com a poble és amb la
seva gent i, concretament, amb aquells que no tenen
feina. Així, per a nosaltres és un error el fet de subven-
cionar cursos, jornades, seminaris, dinars,... a les empre-
ses, mentre pràcticament es deixen de fer els cursos de
formació per aturats o es redueixen els plans d’ocupació
per a persones aturades. 

Per tot l’exposat, creiem que és l’hora de girar com un
mitjó les polítiques que s’estan portant a terme des de l’e-
quip de govern de l’Ajuntament. I si l’equip actual no vol,
o no sap fer-ho, esperem que el futur Ajuntament que
l’any pròxim governarà el poble, sigui capaç de dissenyar
i executar els projectes que el poble necessita.

Els veritables desafiaments de Torelló
GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM

pàg 13
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Siguem realistes, analitzem la nostra situació
actual, que ens ha portat la democràcia?
estem millor? tenim més llibertat? estàvem

preparats per aquest canvi tan dràstic?
Els fets ens criden l’atenció que no estàvem pre-

parats, ja que els únics premiats han estat la casta
política i financera d’aquest país. També ens crida
l’atenció que la demagògia supera al sentit comú i tot
principi moral o ètic. 

Mirem de cara la realitat, aquesta supera la il·lusió
del que creiem veure. La realitat és que s’han carre-
gat tot el sistema, tots els estaments socials i finan-
cers i, com no, tota opinió del ciutadà. Ara per ara,
dir el que un pensa o sent, està mal vist; és més, en
alguns casos s’han creat lleis per poder silenciar
aquesta opinió pública.

Una societat en què el seu màxim exponent són les
prohibicions, és una societat caduca, arcaica, ja que
la ignorància de les masses és la principal força dels
governants. Per tant, una mala educació és la princi-
pal postura cap als seus súbdits .

Amb això hem de ser conscients que l’esclavitud
no ha estat mai abolida, simplement s’ha perfeccio-
nat.

Un dels mecanismes, potser el més important, és
la manipulació dels mitjans d’informació, sigui audi-
tius, visuals o escrits. Si no estem previnguts davant
els mitjans de comunicació us faran estimar l’opres-
sor i odiar l’oprimit, això és així.

Només l’individu pot canviar l’ahir, com a col·lectiu.
Hem d’aprendre a pensar amb el que veiem, amb la
nostra experiència; no amb la veritat dels altres, no
amb el que ens fan veure.

La veritat és relativa, tots tenim la nostra veritat,
només que l’única veritat falsa, és sempre la impo-
sada pels altres. Hem de defensar la nostra identitat,
les nostres arrels. Pels nostres fills, per la nostra
terra.

Com va dir Arturo Illa, “no els tinc por als de fora
que ens volen comprar, sinó als de dins que ens
volen vendre”.

La multiculturalitat pot ser bona, sempre que no
sigui una arma per despullar de drets, els autòc-
tons.

Aquesta està defensada només pels que volen
destruir la nostra identitat, per partits majoritaris que
volen repartir el que no és seu.

Intentar redistribuir la riquesa, eliminant les fortu-
nes privades, és tan absurd com eliminar els genis
perquè el poble sigui més intel·ligent.

S’aproximen les eleccions municipals, i els que
volen veure i escoltar, podran observar que alguns
partits polítics sortiran de l’ostracisme, per fer-se
veure. Per buscar el vot i menjar-se la glòria que no
s’han treballat durant la seva legislatura. Les parau-
les se les emporta el vent, només valen els actes i en
aquest municipi de Torelló, tots els partits que amb
més èmfasi proclamen als quatre vents el suport a
les persones, no només no han fet res per defensar
les seves paraules, més aviat tot el contrari, no han
deixat ni respectat el treball de partits que democrà-
ticament han triat els ciutadans.

S’està acabant aquesta legislatura i la veritat és
que només ha existit una oposició, la de PxC, ja que
els altres partits, només han estat el trist testimoni
de la realitat actual.

Hem presentat unes 60 mocions, que han estat
rebutjades per tots els partits una per una, sense cap
explicació, només perquè les exposàvem nosaltres,
no els ha importat deixar de banda les seves res-
ponsabilitats cap als seus votants, el seu únic fi, ha
estat silenciar una part dels vilatans de Torelló, per
extensió tot el poble.

Reconeixem que si s’ha actuat d’alguna manera
per l’equip de govern, si han demostrat alguna
imaginació, ha estat a causa de la pressió cons-
tant per part de PXC. Per tant, hi ha d’haver una
metamorfosi en la mentalitat política, s’han de res-
pectar les idees dels altres, deixar l’ego a part i
treballar en conjunció per poder sortir d’aquesta
crisi. Tots hi estem implicats i junts hem de crear
un després.

El significat d’un abans i un després
GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA

pàg 14
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Cada any, quan es discuteixen les ordenances
municipals (els impostos i les taxes que
paguem els torellonencs i les torellonenques),

des del nostre Grup defensem la necessitat de deba-
tre a fons i revisar l’ordenança que regula la taxa pel
subministrament d’aigua
potable. Entre els argu-
ments, destaquem el fet
que l’aigua és un servei
bàsic al qual ha de tenir
accés tothom, però, alhora,
és també un bé escàs i
limitat i, per tant, des
d’ICV-EUiA entenem que
cal fomentar-ne l’estalvi i
gravar-ne el consum des-
mesurat o de luxe.

Per posar només un
parell d’exemples de qües-
tions que caldria revisar. D’una banda, en aquests
moments, el consum mínim establert és de 10 m3
mensuals (encara que consumeixis menys, la factura
és de 10 m3); un consum mínim al qual no arriben
moltes famílies de Torelló i que es pot comprovar
mirant el detall de les factures. Per altra banda, els
consums elevats relacionats amb usos com piscines
particulars, etc. (els exemples fan referència sempre
al consum familiar) haurien de tenir, des del nostre
punt de vista, un cost m3 molt més elevat que l’ac-
tual.

A banda de la voluntat o no de canviar les coses
(que és fonamental!) que tinguin, els equips de
govern de Torelló han de salvar un escull important
per fer canvis en aquesta taxa: han d’arribar a acords
amb l’empresa privada que des de 1968 gestiona l’ai-
gua a Torelló (una empresa privada que, per cert,
com moltes de les empreses privades que gestionen
serveis públics, tot i la situació de crisi general, any
rere any no para d’incrementar els costos de ges-
tió...).

Tot i el poc cas que ens han fet els diferents equips
de govern, des d’ICV-EUiA pensem que el fet que, en
els darrers temps, la feina d’entitats com la Platafor-
ma Aigua és vida o el Grup de Defensa del Ter, les
tendències en algunes ciutats europees i els exem-

ples d’èxit en alguns
pobles i ciutats de Catalun-
ya hagin situat en un pri-
mer pla el debat sobre la
remunicipalització o la ges-
tió directa de l’aigua, que
no vol dir altra cosa que no
depengui d’una empresa
privada, fa que tinguem
esperança en què final-
ment aconseguirem que hi
hagi una millor gestió d’a-
quest servei. 

De fet, en un dels darrers
plens en què des del nostre Grup es van qüestionar
determinades inversions en la xarxa d’aigua (no ens
sembla bé que s’hi destinin diners del Pla de Barris!)
i vam apuntar la possibilitat de remunicipalitzar el
servei, l’Alcalde de Torelló va anunciar que el con-
tracte amb l’empresa acabava el 2018 i que s’esta-
ven plantejant aquesta possibilitat.

Esperem que l’afirmació al ple sigui molt més que
una declaració d’intencions i que ja des d’ara es tre-
balli perquè el 2018 sigui l’Ajuntament qui s’ocupi de
la gestió de l’aigua i, per tant, incorpori criteris com
els que plantegem.

No fa gaire l’alcalde de Sant Pere de Torelló expli-
cava a través de twitter que gestionar bé l’aigua era
interessant i que el 2013 aquest servei havia generat
un benefici de 60.000 euros... No està malament,
no?

Us recordem que us podeu posar en contacte amb
nosaltres per correu electrònic (torello@iniciativa.cat)
o per correu postal (Grup Municipal d’ICV-EUiA, C.
Ges d’Avall, 5. 08570 Torelló).

La remunicipalització del servei, l’esperança
per a una millor gestió de l’aigua

GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA

pàg 15
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L’Alcalde i tot el consistori, us desitgem una bona Festa Major!
Santi Vivet 
Alcalde de Torelló Juliol 2014

posa
l’accent!To

rel
ló

Festa Major
de Torelló
del 24 de juliol al 2 d’agost

Bon estiu!


