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El projecte ‘Obrim la paradeta’ porta el
comerç als locals buits del nucli antic
C

oincidint amb l’inici de les festes de
Nadal, el Pla de Barris i l’àrea de
Comerç de l’Ajuntament posen en

marxa la campanya ‘Obrim la paradeta’.
Aquesta campanya consisteix a posar diver-
sos locals desocupats del centre del munici-
pi a disposició dels comerciants per tal que
guarneixin els aparadors i, d’aquesta mane-
ra, dinamitzar el comerç i promocionar
aquests locals buits de cara a una eventual
compra o lloguer.

L’objectiu d’aquest projecte és donar a
conèixer l’activitat dels comerciants (mos-
trant l’oferta comercial i afavorint un circuït
comercial continu) i al mateix temps donar a
conèixer els locals comercials disponibles
(millorant la imatge dels locals tancats i aug-

mentant la possibilitat de compra o lloguer).
A partir de la cessió dels locals a l’Ajunta-

ment per part dels seus propietaris, els
comerciants poden disposar, gratuïtament,
d’un aparador al centre del  municipi per
promocionar i exposar el seu producte o la
seva activitat comercial. A aquesta iniciativa
hi poden concór rer els comerços de Torelló.
A més, als locals comercials buits que pels
seus condicionants tècnics no es poden uti-
litzar com aparador, s’hi han col·locat uns
vinils per evitar la discontinuïtat comercial i
amb un lema que convida a fer la compra a
Torelló. 

El projecte ‘Obrim la paradeta’ abasta la
campanya de Nadal, per bé que també s’a-
llargarà tota la campanya de rebaixes. En

aquesta ocasió, es disposa de locals buits,
amb els corresponents aparadors, a la plaça
Nova i a la plaça Vella.

Per altre cantó, comerciants, escoles,
entitats i Ajuntament han tornat a posar en
marxa la campanya ‘A Torelló... Un Nadal de
tohom’, un epígraf genèric sota el qual s’ai-
xopluguen totes les activitats comercials,
culturals, solidàries i lúdiques de Torelló al
llarg de les festes de Nadal. Així, ‘A Torelló...
Un Nadal de tohom’ engloba, des de les
campanyes comercials, fins a les funcions
de Pastorets, passant per la decoració
nadalenca de les places (a càrrec de les
escoles, el PQPI i el Casal de la Gent Gran),
concerts, cagades de tió i cantades de
nadales.
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Divendres, 13 de desembre

16.30h, Cantada de nadales de l'Escola Fortià Solà, Pl. Germà Donat. Organitza: Escola Fortià
Solà.
Dissabte, 14 de desembre

10 a 13h i 17 a 19h, Fanalets de l’estelada. Venda de fanalets de l’estelada i campanya Sig na un
vot per la Independència. Plaça Vella. Organitza: ANC Vall del Ges per la Indepen dència.
10 a 13h i 17 a 19h, Taller de Tions. Plaça Vella. Organitza: Agrupament Escolta Comte Jofre i
Verge de Rocaprevera.
16 a 18h, Trobada de cotxes clàssics. Plaça Nova. Organitza: Clàssics Pescallunes.
Diumenge, 15 de desembre

11.30h a 13h, activitats a LaPiscina de Torelló. Jocs populars, jocs en equips, jocs recreatius i
jacuzzi infantil.
Dimecres, 18 de desembre

18.15h, cantada Nadalenca a la vora del tió. Llars infants municipals de Torelló Blancaneus i La
Cabanya. Plaça Vella. Organitza: Llars infants municipals de Torelló Blancaneus i La Cabanya.
Dijous, 19 de desembre

10.30h, Cantada de nadales de l'Escola Vall del Ges, Plaça de la Sardana. Organitza: Escola Vall
del Ges.
11h, Cantada de nadales de l'Escola Rocaprevera. Alumnes de secundària. Plaça Mossèn Cinto
Verdaguer. Organitza: Escola Rocaprevera.
15.30h, Cantada de nadales de l'Escola Sagrats Cors. Plaça de la Vila. Organitza: Escola Sagrats
Cors.
Divendres, 20 de desembre

15h, Cantada de nadales de l’Escola Rocaprevera. Alumnes d’infantil i primària. Plaça Mossèn
Cinto Verdaguer. Organitza: Escola Rocaprevera.
16h, Cantada de nadales l’Escola Marta Mata i de la Coral de pares i mares. Plaça Nova. Orga-
nitza: Escola Marta Mata.
21h, Concert de nadales a càrrec de la Coral Lloriana Jove. Església de Sant Feliu. Organitza:
Ampa dels Sagrats Cors. 
Dissabte, 21 de desembre

10 a 13h, Dimonis contra Pastorets. Qui guanyarà? Taller infantil. Teatre Cirvianum. Organitza: Tea-
tre Cirvianum i regidoria de Comerç de Torelló.
12.45h, Cantada de Nadales participativa.  Plaça Nova. Organitza: Escola Municipal de Música de
Torelló.
17 a 20h, Dimonis contra Pastorets. Qui guanyarà? Taller infantil. Teatre Cirvianum. Organitza: Tea-
tre Cirvianum i regidoria de Comerç de Torelló.
17h, Caguem el Tió, plaça de la Sardana. Organitza: Associació Veïns Barri de Montserrat.
19.45h, Cantada de Nadales a càrrec de la Coral de la Parròquia del barri de Montserrat. Inaugu-
ració de l'exposició de diorames i Pessebres. Parròquia del barri de Montserrat. Organitza: Grup
de Pessebristes de la Parròquia de Montserrat.
Diumenge, 22 de desembre

10 a 13h, Dimonis contra Pastorets. Qui guanyarà? Taller infantil. Teatre Cirvianum. Organitza: Tea-
tre Cirvianum i regidoria de Comerç de Torelló.
11.30h a 13h, activitats a LaPiscina de Torelló. Jocs populars, jocs en equips, jocs recreatius i
jacuzzi infantil.

17 a 20h, Dimonis contra Pastorets. Qui guanyarà? Taller infantil. Teatre Cirvianum. Organitza: Tea-
tre Cirvianum i regidoria de Comerç de Torelló. 
18h, Concert de Nadal amb el Cor d’Homes en motiu del Centenari del Puig de les Tres Creus.
Santuari de Rocaprevera. Organitza: Comissió de Rocaprevera.
Dilluns, 23 de desembre

Tarda. Botifarrada i cagada del tió. Carrer Sant Roc Organitza: Comerciants Carrer Sant Roc. 
Dimecres, 25 de desembre

21h, Els Pastorets de Torelló. En Lluquet i en Rovelló s’han perdut per Torelló. Teatre Cirvianum.
Organitza: Nou 69 Teatre i Teatre Cirvianum.
Dijous, 26 de desembre

18h, Els Pastorets de Torelló. En Lluquet i en Rovelló s’han perdut per Torelló. Teatre Cirvianum.
Organitza: Nou 69 Teatre i Teatre Cirvianum.
Divendres, 27 de desembre

21h, Concert de Nadal amb Orquestra Filarmònica de Lemberg. Teatre Cirvianum. Organitza: Tea-
tre Cirvianum.
Dissabte, 28 de desembre

10 a 14h, Parades dels patges Reials. Recollida de cartes. Jardins de Vicenç Pujol. Organitza:
Comissió de Reis de Torelló.
12h, Acte institucional en motiu del Centenari del Puig de les Tres Creus. Rocaprevera. Organitza:
Comissió de Rocaprevera.
Tarda vespre, espectacle de llum a Rocaprevera i Puig de les Tres Creus en motiu del Centenari
del Puig de les Tres Creus. Rocaprevera. Organitza: Comissió de Rocaprevera. 
22h, Els Pastorets de Torelló. En Lluquet i en Rovelló s’han perdut per Torelló XXL. Teatre Cirvia-
num. Organitza: Nou 69 Teatre i Teatre Cirvianum.
Diumenge, 29 de desembre

11.30h a 13h, activitats a LaPiscina de Torelló. Jocs populars, jocs en equips, jocs recreatius i
jacuzzi infantil.
18h, Els Pastorets de Torelló. En Lluquet i en Rovelló s’han perdut per Torelló. Teatre Cirvianum.
Organitza: Nou 69 Teatre i Teatre Cirvianum.
Dimecres, 1 de gener

18h, Els Pastorets de Torelló. En Lluquet i en Rovelló s’han perdut per Torelló. Teatre Cirvianum.
Organitza: Nou 69 Teatre i Teatre Cirvianum.
Divendres, 3 de gener

10h a 13h, 11è Saló temàtic de bàsquet. Torneig de Reis CB Torelló. Pavelló de Torelló. Organit-
za: Club Bàsquet Torelló.
Dissabte, 4 de gener

10h a 13h, 11è Saló temàtic de bàsquet. Torneig de Reis CB Torelló. Pavelló de Torelló. Organit-
za: Club Bàsquet Torelló.
12h, Concert de musica de Cambra amb Joel Bardolet i companys a favor de Càrites Interparro-
quial de Torelló. Casal Parroquial. Organitza: Càrites Interparroquial.
Diumenge , 5 de gener

15.30h a 17.30h, Parades dels Patges Reials, Barri de Montserrat - Placeta Pujol - Plaça Joanot
Martorell. Organitza: Comissió de Reis de Torelló.
16h, Rua d’Ali Ben Said. Del carrer Sant Roc al carrer Espadamala.
18:30h, Rua Reial, Inici: Plaça de l'Estació. Organitza: Comissió de Reis de Torelló.

Activitats ‘A Torelló... Un Nadal de tothom’
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El Pla de Barris es consolida com el
gran projecte urbanístic de Torelló

P
er assumir les obligacions econòmi-

ques del projecte, l’Ajuntament ha

demanat al departament de Territori i

Sostenibilitat de la Generalitat una pròrroga

de dos anys per al projecte del Pla de

Barris. Els motius són la situació econòmica

actual, la manca de finançament i el retard

en el pagament de la subvenció.

El projecte d’Intervenció Integral del Nucli

Antic de Torelló puja a 8.261.500 euros i ini-

cialment contempla un programa d’actua-

cions temporalitzades en quatre anualitats a

partir de 2009. A hores d’ara, es porta exe-

cutat un 14,44 per cent del conjunt del pro-

jecte, amb un import total d’1.192.653,23

euros, circumstància que obliga a sol·licitar

la pròrroga. Desglossat per anys, el projec-

te del Pla de Barris ha contemplat una inver-

sió de 337.915,41 euros el 2010 (4,09% del

total del projecte); 98.120,42 euros el 2011

(1,19%); 223.173,60 euros el 2012 (2,70%);

i 533.443,80 euros el 2013 (6,46%).

D’altra banda, les necessitats sorgides en

el barri plantegen noves actuacions que

requereixen la modificació d’algunes

accions del projecte. En l’apartat de condi-

cionament de carrers, es traurà el Pas de la

Sagrera (que ja es va fer amb les obres de

la plaça Nova) i es substituirà pel Corredor

de Can Reig (amb el mateix import econò-

mic). En l’acció de soterrament de conteni-

dors es retiren 316.108 euros que, junta-

ment amb 39.565,97 d’il·luminació de

carrers, es destinaran a la millora de la

xarxa d’aigua potable en l’àmbit del Pla de

Barris. Finalment, la tercera acció que es

vol modificar és en el suport a la dinamitza-

ció de la gent gran, d’on es trauran 10.000

euros per destinar-los a la dinamització del

comerç del nucli antic.

De mica en mica, el Pla de Barris

comença a canviar la fesomia del nucli antic

de Torelló. Si la primavera passada va ser la

passarel·la del carrer Sant Josep, aquest

final d’any el focus d’atenció il·lumina el

carrer Rocaprevera, remodelat i millorat.

El barri canvia de fesomia

La urbanització del carrer Rocaprevera

ha estat una de les actuacions més impor-

tants de l’any 2013, tant per l’obra construc-

tiva com per la filosofia que se’n desprèn.

Tal com explica l’alcalde, Santi Vivet, “mal-

grat el retard en la finalització, l’obra ha

quedat bé” i insisteix que la remodelació del

carrer respon a la voluntat “que ja hem ex -

pressat en altres actuacions, com les pilo-

nes retràctils, de fer un barri per a les per-

sones, amb carrers segurs i amb prioritat

per als vianants”.

Les obres, que finalitzen aquest desem-

bre, han consistit en la urbanització del

carrer, que passa a ser de plataforma única,

i la construcció de la xarxa de clavegueram,

la xarxa d’aigua potable, la previsió de sote-

rrament del cablejat de corrent elèctric i

telefonia, la canalització de la futura xarxa

de fibra òptica, la renovació de l’enllumenat

públic, la senyalització i el mobiliari urbà.

Fet i fet, l’actuació haurà costat al voltant

dels 200.000 euros.

Per altra banda, al llarg d’aquest any

també s’ha posat en marxa la rehabilitació

de la caseta dels jardins de Can Parrella, un

altre dels emblemes del Pla de Barris. En

aquest cas, l’actuació consisteix a adequar

l’edifici amb l’objectiu de donar-li un ús

públic en el futur. En aquesta primera fase

del projecte s’ha rehabilitat la coberta i s’ha

construït un mòdul annex destinat a serveis

públics i magatzem.

Els Serveis Territorials de L’Ajuntament

van redactar, l’any 2009, un projecte per a la

rehabilitació d’aquesta caseta del jardí, per

tal que pogués acollir l’Oficina municipal

d’Habitatge i l’Oficina de Gestió del Pla de

Barris del Nucli Antic. Les obres que s’han

fet són la primera fase d’aquest projecte,

amb un cost de 116.164,02 euros. Els tre-

balls han anat encaminats a aturar la degra-

dació de l’edifici, mitjançant la reconstrucció

de la coberta, alhora que s’han construït

uns lavabos públics exteriors, que han de

donar servei als usuaris dels jardins de l’Es-

pona i de Can Parrella.

Queda pendent, per més endavant, una

segona fase del projecte encaminada a

posar en funcionament aquest nou equipa-

ment públic.

El renovat carrer Rocaprevera prioritza el pas dels vianants.

El Pla de Barris és el principal projecte de Torelló per
als propers anys. L’aposta de l’Ajuntament per tirar
endavant aquest ambiciós projecte no s’atura, tot i
que la conjuntura econòmica no és la més falaguera.
El projecte progressa a un ritme sostingut, més lent

del que s’havia previst el 2009, quan va començar a
caminar, però no s’atura. La prova, aquest any, es con-
creta en tres grans accions: la passarel·la del carrer
Sant Josep, la remodelació del carrer Rocaprevera, i la
primera fase de la caseta dels jardins de Can Parrella.
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D
es d’aquesta tardor, Torelló disposa d’un Pla

director de Jardineria. El terme municipal

ocupa una superfície urbana de 329 hectàre-

es, bona part de la qual està destinada a pacs i jar-

dins. Fins abans de fer el projecte no es sabia amb

exactitud aquesta superfície. Des de la regidoria es

va creure necessari poder tenir, primerament, un

inventari de totes les zones verdes i dels arbres en

espais públics ue hi ha al municipi, ja que la presa

de decisions seria molt complexa sense una foto-

grafia real de l’escenari que es presenta.

Una vegada inventariat tot el municipi, va aparèi-

xer l’oportunitat d’ordenar tots els espais verds

municipals amb un criteri únic. Marcant unes direc-

trius, tant a nivell d’intensitats de treball, com de

mètodes de treball i podes dels diferents elements.

Així doncs, el Pla director de Jardineria és una

eina que detalla tot el material vegetal que hi ha al

municipi, i finalment, a partir d’unes fitxes realitza-

des específicament per cada carrer o plaça, les

recomanacions de manteniment i desenvolupament

vegetal per aquell espai durant els pròxims 15 anys.

El pla té dos objectius principals:

- Inventariar tots els elements vegetals i no vege-

tals però que formen part dels jardins del municipi

de Torelló

-Determinar com s’ha de treballar la jardineria del

municipi en els pròxims 15 anys, marcant unes

directrius i unificant els criteris per tots els carrers

del poble.

La disparitat d’espècies arbòries al municipi i les

diferències que hi ha entre arbres de carrers prò-

xims, provoca que els espais es vegin desordenats i

no hi hagi un criteri clar. Per tant, a través d’aquest

document es preveu poder resoldre tots aquests

problemes. I aconseguir així fer més agradable la

vida a Torelló i, a més a més, reduir costos de gestió

en la jardineria municipal.

A partir d’aquest inventari, a Torelló s’han comp-

tabilitzat un total de 3.098 arbres; 1.712 metres de

tanca vegetal; 2.581 metres de tanques de fusta;

105 jardineres; 17.814 metres quadrats; 14.570

metres quadrats de parterres; i 348.901 metres

quadrats d'estrat herbaci.

Una aposta decidida per l’habitatge públic
D

’ençà que es va crear, l’Oficina d’Habitatge
de Torelló (OHT) ha esdevingut un punt de
referència dels serveis relacionats amb

l’habitatge, atès que és un servei transversal de
finestreta única on la població es pot adreçar per
fer tot tipus de consultes sobre temes relacionats
amb l’habitatge. L’OHT és al carrer Ges d’Avall, 5.
El telèfon és el 93 859 42 70 i el correu electrònic
és oht@ajtorello.cat. L’horari d’atenció al públic és
dilluns, dimecres i divendres de 10h a 14h.

L’Ajuntament va formalitzar convenis amb
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per establir
els termes i condicions en què s’havia de desen-
volupar l’encàrrec de gestions i la col·laboració
entre les parts per prestar els següents serveis:

• Informació i assessorament general sobre
habitatge. 

• Registre de sol·licitants d’Habitatge de Pro-
tecció Oficial (RSHPOC): durant el 1r semestre
del 2013 s’ha continuat gestionant les inscripcions
al RSHPOC. A 1 de setembre de 2013 l’Agència
de l’Habitatge és qui n’assumeix la gestió.

• Parc públic: es treballa per a facilitar l’accés
als habitatges de protecció oficial i en la gestió de
4 habitatges en règim de cessió d’ús a través d’un
conveni establert entre les dues administracions.
En aquest àmbit es fa un treball conjunt amb l’À-
rea de Serveis Socials.

• Tramitació de cèdules d’habitabilitat de prime-
ra i de segona ocupació.

• Rehabilitació: continuació dels tràmits de jus-

tificació, si pertoca, d’ajuts concedits en anteriors
anualitats.

• Tramitació de la Inspecció Tècnica de l’Edifici.
• Borsa de Mediació per al Lloguer Social.
• Prestacions per al pagament del lloguer (Llo-

guer just): S’han obert dues convocatòries. La pri-
mera exclusivament per a persones que podien
renovar la prestació rebuda l’any 2012. La segona
per a nous perceptors que complissin amb els
requisits establerts en la convocatòria.

• Renda bàsica d’emancipació (RBE): des del
31 de desembre de 2011 ja no es poden presen-
tar noves sol·licituds. Ara, només poden seguir re -
bent la prestació els joves que l’havien sol·licitat
abans de la data de finalització i fins que deixin de
complir requisits.

• Prestacions Econòmiques d’Especial Urgèn-
cia per atendre deutes de lloguer o d’amortització
hipotecària, o per desnonament.

• Ajut implícit al lloguer social.
• Informació i derivació a Ofideute.

Un centenar d’habitatges

Les dades del primer semestre de 2013 (més
de 350 consultes ateses) consoliden l’activitat que
desenvolupa l’OHT. En aquest període, s’han tra-
mitat 6 cèdules d’habitabilitat i 40 sol·licituds per al
RSHPOC. A més, de 57 ajuts: 34 renovacions de
prestacions per al pagament del lloguer, 10 de
prestacions d’especial urgència, 9 d’ajuts implícits

al lloguer social i 4 de RBE. Pel que fa a la xarxa
de lloguer social, de 23 habitatges en borsa, se
n’ha llogat 1, mentre que els 22 restants estan llo-
gats i en fase de seguiment. 

De l’activitat feta, cal destacar l’aposta per la
promoció de l’habitatge públic, fent possible que a
dia d’avui el municipi disposi de més d’un cente-
nar d’habitatges de protecció oficial resultat de la
col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament
en aquests darrers anys.

Amb la voluntat de donar sortida als habitatges
que restaven desocupats i cobrir les necessitats
d’habitatge, a principis d’aquest any, l’Agència de
l’Habitatge junt amb l’Ajuntament, van posar en
marxa una campanya per donar a conèixer l’e-
xistència d’aquests habitatges i les bones condi-
cions per accedir-hi. La resposta va ser molt posi-
tiva, la qual cosa augura futures col·laboracions.

El ràpid i constant moviment demogràfic i les
dificultats en l’accés a l’habitatge en moments de
crisi econòmica, fan que s’hagin impulsat també
nous programes, que fins ara havien quedat rele-
gats a situacions molt puntuals. 

Tràmits com les prestacions econòmiques
d’urgència especial per atendre deutes de lloguer
o d'hipoteca, o per desnonament i l’Ajut implícit al
lloguer social, han anat clarament a l’alça. L’OHT
gestiona aquests tràmits, que busquen donar res-
posta a les necessitats fruit de la crisi econòmica
i de situacions de sobreendeutament familiar i difi-
cultats econòmiques.

Torelló ja disposa d’un pla de jardineria

pàg 4
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L’equip de govern vol evitar l’augment
de la pressió fiscal sobre els ciutadans

L
a reducció d’un 20 per cent dels valors

cadastrals va ser la nota més destacada

de les ordenances fiscals que va apro-

var el ple de l’Ajuntament de Torelló, en la

sessió del mes d’octubre. Tant l’alcalde, Santi

Vivet, com el regidor d’Hisenda, Albert Portús,

van posar de relleu aquesta dada, juntament

amb el criteri fonamental de les ordenances

per al 2014 que passen per “no incrementar la

pressió fiscal sobre el ciutadà”. L’equip de

govern de CiU i ERC va aconseguir el suport

del grup municipal del PSC.

En la presentació de la proposta, l’alcalde,

Santi Vivet, va deixar clara la voluntat de l’e-

quip de govern de no augmentar la pressió

fiscal als ciutadans. També va posar l’accent

en la rebaixa del 20 per cent dels valors

cadastrals per la reducció que es va demanar

en el seu moment, alhora que va afirmar que

si es torna a obrir la possibilitat d’una altra

rebaixa, “la tornarem a demanar”. Per altre

cantó, va voler destacar que, en l’elaboració

de les ordenances, s’han recollit diverses

aportacions del PSC, “l’únic grup que n’ha

presentat”.

El regidor d’Hisenda, Albert Portús, va rei-

terar les paraules de l’alcalde i va afegir que

la reducció dels valors cadastrals repercuteix

en l’Impost de Béns Immobles, les plusvà-

lues, l’IRPF, l’impost de Transmissions Patri-

monials o l’impost de Successions. Segons el

regidor, aquesta decisió s’ha pres atenent a la

situació de precarietat de moltes famílies, tot

i que “sabem que això repercutirà negativa-

ment en els ingressos”.

Posteriorment, el regidor va passar a des-

glossar els diferents tributs que s’han modifi-

cat, la majoria dels quals, però, només s’han

ajustat en base a la petició de cada àrea. Pel

que fa a l’IBI, la variació del tipus de grava-

men és imperceptible, ja que la urbana es

situa en 0,5401 i la rústica en 0,8818. Això fa

que, per segon any consecutiu, no es toqui la

recaptació.

Pel que fa a d’altres tributs, la taxa de reco-

llida de deixalles es referencia a l’IPC, amb un

increment lineal de l’1,5 per cent i la taxa de

cementiri municipal, també s’ajusta a l’IPC. A

d’altres impostos i taxes s’hi apliquen petits

retocs ja que s’adapten a la realitat del servei,

eliminant o regularitzant apartats. En d’altres,

com l’impost de vehicles, es continuen apli-

cant bonificacions als vehicles que causen

menor impacte ambiental, alhora que s’im-

planten noves bonificacions com la de servei

de teleassistència que s’ajusta a la renda de

l’usuari.

D’altra banda, igual que l’any passat, es

manté el fraccionament en quatre pagaments

del rebut de l’Impost de Béns Immobles, i en

dos pagaments la taxa de recollida d’escom-

braries.

En la votació de les ordenances fiscals per

al 2014, l’equip de govern de CiU i ERC va

trobar el suport del PSC. Els grups municipals

d’ICV i PxC hi van votar en contra.

pàg 5

Segons la rectificació del padró

d’habitants, en data d’1 de gener

de 2013, Torelló tenia 13.884 habi-

tants, justament 1 menys que a la

mateixa data de 2012. D’aquest total,

6.832 eren homes i 7.086 dones.

D’una data a l’altra, s’han produït 662

altes (336 homes i 326 dones) i 663

baixes (380 homes i 283 dones). Pel

que fa a les altes, se n’han produït

127 per naixement (58 homes i 69

dones), 22 per omissió (15 i 7), 478

procedents d’altres municipis (250 i

228) i 35 procedents de l’estranger

(13 i 22). Els naixements continuen a

la baixa. I pel que fa a les baixes, 339

provenen de desplaçaments a d’altres

municipis (170 homes i 169 dones),

47 a l’estranger (25 i 22), 135 per

defunció (79 i 46), 109 per inscripció

indeguda (83 i 26) i 33 per caducitat

en la inscripció (23 i 10).

La població de Torelló

perd un habitant en

relació a l’any anterior

El conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, Felip Puig, va assistir, el 30

d’octubre, a la primera edició del Dinar de l’Empresari, amb organització de la

regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, en col·laboració amb el servei

d’empresa i emprenedoria del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura. El conseller

va compartir taula amb els representants municipals, encapçalats per l’alcalde, Santi

Vivet, i una quarantena d’empresaris torellonencs, els quals li van poder adreçar les

seves opinions i inquietuds. La primera edició del Dinar de l’Empresari va tenir una

destacada assistència i es va complir l’objectiu d’esdevenir un punt de trobada pels

empresaris i un espai de col·loqui i debat sobre l’actualitat empresarial. Per això, la

voluntat és donar-li continuïtat en el futur i que, des d’aquesta trobada, es pugui

impulsar la recuperació d’una associació d’empresaris del territori.

El conseller Felip Puig, al Dinar de l’Empresari
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Estrena de les assemblees de barri
U

nes vuitanta persones van assistir, el
16 d’octubre, a la primera assemblea
de veïns del barri de Montserrat, en

l’estrena d’aquest nou espai de participació
ciutadana. L’acte va tenir lloc al centre cívic
del barri i va ser organitzat per l’Àrea de Ciu-
tadania i Seguretat de l’Ajuntament, amb la
col·laboració de l’associació de veïns del barri
de Montserrat. El contingut essencial de la
sessió va ser una proposta de canvis en el
trànsit del veïnat però també hi va haver
temps per parlar d’altres temes.

Segons Jordi Casals, Tinent d'Alcalde de
Ciutadania i Seguretat, “l’assemblea de barri
és una nova experiència participativa que s’ha
impulsat amb la voluntat de convertir-se en un
espai de trobada entre veïns i els responsa-
bles municipals, per tal de transmetre de
forma directa la informació de tot allò que
afecta al barri i, al mateix temps, recollir les
opinions i els suggeriments”.

El tema central d’aquesta primera assem-
blea de barri, oberta a tots els veïns, va ser
una proposta de canvis en la circulació dels
carrers del barri de Montserrat. A més d’una
nodrida representació del veïnat, també van
assistir a l’assemblea l’alcalde, Santi Vivet, el
tinent d’alcalde de l’Àrea de Ciutadania i
Seguretat, Jordi Casals, el regidor de Ciutada-
nia Activa, Xevi Lozano, l’inspector de la poli-
cia local, Sergi Gràcia; i el responsable de
Protecció Civil, Ramon Martínez.

En el seu parlament de benvinguda, l’alcal-
de va manifestar la voluntat de l’Ajuntament
“d’estar molt atents a tot el que passa al barri,
als vostres problemes i a les vostres inquie-
tuds”, i va expressar la seva confiança que
l’assemblea de barri sigui un instrument útil
per “aprofundir en la cohesió social i la qualitat
de vida d’aquest veïnat”. Per la seva banda, el
regidor de Ciutadania Activa, Xevi Lozano, va
detallar el funcionament de l’assemblea de
barri com a espai participatiu i com a fòrum
d’opinió dels ciutadans, alhora que va assegu-
rar que la iniciativa neix amb vocació de conti-
nuïtat i amb la intenció d’aplicar-se, en el futur,
a d’altres barris.

Al llarg d’una hora els veïns van poder
manifestar les seves opinions, fer les seves
reflexions o formular preguntes entorn de la
proposta de canvis circulatoris que havia pre-
sentat prèviament el regidor Jordi Casals. Així,
es van escoltar tots els punts de vista i es van
recollir les aportacions i suggeriments per fer-
ne una valoració posterior, a fi d’elaborar una
proposta final que compti amb el màxim con-
sens possible.

La segona part de l’assemblea va consistir
en un torn obert de paraules dels veïns, que
van poder exposar diverses problemàtiques
del veïnat, tant de caràcter general com de
caire particular, i a les quals es va intentar
donar resposta.

Vist el bon resultat de la reunió, a partir
d’ara, es vol articular les assemblees de barri
com una fórmula de participació ciutadana i,
en la mesura que sigui possible, celebrar-ne
periòdicament als barris on el veïnat estigui
organitzat.

El passat 31 d’octubre, alcaldes dels municipis de la línia del tren, entre els quals

el de Torelló, Santi Vivet, es van reunir amb el Conseller de Territori i Sostenibili-

tat, Santi Vila. L’objecte de la trobada -que es va proposar pel juliol en una reunió

d’alcaldes celebrada a Torelló- era posar sobre la taula el tema del tren i les preocu-

pacions dels polítics i usuaris del servei. El balanç va ser positiu ja que els alcaldes

van poder expressar al conseller la seva inquietud i es va parlar de temes concrets

com ara la integració tarifària, el projecte de desdoblament de la línia o la màquina

de venda de bitllets de l’estació de Torelló que només accepta targetes. A la reunió

hi van assistir Santi Vivet i el regidor Jordi Casals, juntament amb els alcaldes de

Manlleu, Pere Prat; de Sant Quirze de Besora, Rosa Vestit; de Montesquiu, Elisabet

Ferreres; i de Centelles, Miquel Arisa; el president del Consell Comarcal d’Osona, Joan

Roca; i, en representació de Ripoll, el regidor d’Urbanisme i diputat, Xavier Cima.

Reunió amb el conseller Vila per parlar del tren

L’assemblea va reunir una vuitantena de veïns al centre cívic.
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Torelló ofereix formació a la carta
D

urant l’últim trimestre d’aquest

any, des del servei de forma-

ció de la Regidoria de Promo-

ció Econòmica, s’han realitzat un

total de 6 accions formatives, amb la

participació de 85 persones. L’interès

d’aquestes persones era formar-se

en el món de les noves tecnologies,

la manipulació d’aliments i l’atenció

sociosanitària.

En el camp de les noves tecnolo-

gies s’han desenvolupat un total de

tres cursos, un d’alfabetització

informàtica, un de navegació, cerca i

comunicació en el món digital i un

d’informàtica bàsica (acTIC). 

Amb el curs d’alfabetització

informàtica s’ha pogut donar resposta

a un total de 13  persones, amb necessitat de conèixer i utilitzar l’ordina-

dor a nivell d’ usuàries. La gran majoria, era la primera vegada que utilit-

zava un ordinador.

El curs de navegació, cerca i comunicació en el món digital, es dirigia

a aquelles persones interessades a aprendre a connectar-se a internet,

comunicar-se per correu electrònic i fer tràmits electrònics. El grup clas-

se l’han format un total de 15 alumnes.

Al curs d’informàtica bàsica (acTIC) hi ha assistit un grup de 15 perso-

nes que necessiten utilitzar l’ordinador com a eina per realitzar docu-

ments de text, així com documents amb càlculs, imatges i sons. Els con-

tinguts treballats s’han pensat perquè totes les persones que hi estiguin

interessades, puguin preparar-se per

realitzar la prova de l’acTIC (nivell

bàsic). Aquesta prova la podran rea-

litzar a les instal·lacions de Promoció

Econòmica.

A causa del gran nombre de

sol·licituds rebudes de persones inte-

ressades en la formació de manipu-

lació d’aliments, pel sector de la res-

tauració i el comerç, s’han fet dos

cursos, els dilluns 11 i 18 de novem-

bre. En total, hi han participat 31 per-

sones, la gran majoria en situació

d’atur, amb l’objectiu de disposar,

amb aquesta formació, de més pos-

sibilitats d’accedir a un lloc de treball. 

El curs de preparació Acredita’t, en

el camp de l’atenció sociosanitària, és

una formació pensada perquè, amb un total de 50 hores, les persones

participants adquireixin uns coneixements que els ajudaran a superar

aquelles unitats de competència que, al ser més teòriques i no practicar-

les en el dia a dia, són més complicades de superar quan es realitza un

procés d’acreditació. Hi han assistit un total d’11 alumnes, la gran majo-

ria treballadores d’aquest sector.

Per tal d’assistir a alguna d’aquestes formacions, les persones partici-

pants han hagut de pagar un taxa, que varia en funció de les hores que

té la formació. L’Ajuntament subvenciona la resta de cost dels cursos.

Totes les sessions s’han desenvolupat al centre de formació de la Coo-

perativa, al carrer Enric Prat de la Riba, 19 de Torelló.

E
ls ajuntaments treballen

per fomentar l'ocupació

als seus municipis i, per

fer-ho, aprofiten el seu coneixe-

ment sobre el mercat laboral per

informar, formar i acompanyar

les persones que busquen una

feina, a través del Servei Local

d’Ocupació. 

El Servei Local d’Ocupació té

un doble objectiu: les persones

que busquen feina; i les empre-

ses que necessiten incorporar

persones en els llocs de treball

vacants. 

El valor afegit d’aquest servei

rau en l’atenció individualitzada i

en el treball en xarxa amb els

ajuntaments de tota la província

de Barcelona. Cada persona i

cada empresa pot comptar amb

un/a professional local, que s’en-

carrega de vetllar per l’adequa-

ció del perfil professional de les

persones als requeriments dels

llocs de treball a cobrir. Addicio-

nalment i quan sigui necessari,

dissenyarà un ‘itinerari a mida’

per a cada aturat amb l’objectiu

que trobi la millor ocupació per al

seu perfil. La xarxa disposa

d’una pàgina web d’accés uni-

versal (www.diba.cat/slo) on es

publiquen les ofertes de treball.

Aquest any 2013 a Torelló

s’han atès (fins a primers de

desembre) 1.303 persones, i

s’han rebut i gestionat 63 ofertes

de treball. 

On es troba el servei? 

A l’edifici de La Cooperativa al

carrer Enric Prat de la Riba, 17 -

Telèfon: 93 850 53 13 de dilluns a

divendres de 9 a 14 h i, a partir

del 2 de gener, tarda del dilluns

de 15.30 a 18.00h o via correu

electrònic a l’adreça ocupa-

cio@ajtorello.cat.

Equipaments i recursos

-Borsa de treball

-Espai de Recerca de Feina:

espai totalment equipat –ordina-

dors, impressora i telèfon- i de

lliure accés, a les persones que

estan inscrites a la borsa, per

facilitar la recerca autònoma de

feina.  Horari: dimarts i divendres

de 9 a 12 h.

-Punt d’Autoservei del SOC;

Les persones poden adreçar-se

a aquest servei per accedir a

algunes de les informacions i trà-

mits –renovar demandes d’ocu-

pació, obtenir certificats, infor-

mació sobre prestacions i trà-

mits, ofertes,...- que es duen a

terme a les Oficines de Treball de

la Generalitat, sense la necessi-

tat de desplaçar-se a Vic. 

L’ajuntament: l‘oficina d’ocupació més pròxima

Els cursos es fan a les aules de La Cooperativa.

pàg 7
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D
urant els sis dies

de la Festa Major

de 2013 el Museu

de la Torneria va obrir

portes per oferir visites

guiades en grup. Més de

dues-centes persones

varen poder visitar les

instal·lacions i veure una

proposta expositiva sen-

zilla però significativa,

acompanyada de l’estre-

na de l’audiovisual d’on-

ze minuts on es sintetitza

la història de la torneria i

el present del sector.

Per arribar fins aquí

hem passat per molts

moments difícils i deli-

cats des que l’any 1998

es va fer el primer pas

amb l’adquisició de la tor-

neria Vidal, un edifici

patrimonial construït

l’any 1898 pels germans

Josep i Francesc Vidal

Cuatrecasas. Els primers

anys es va finançar la

compra i rehabilitació de

l’edifici amb aportacions municipals, fons estructu-

rals europeus, FEDER, i subvencions de les caixes

d’estalvis, Caixa Manlleu i Catalunya Caixa. L’any

2001 es va constituir un consorci amb els tres ajunta-

ments de la Vall del Ges, el Consell Comarcal i enti-

tats com l’ADET, el Gremi de Torners i els Amics dels

Museus d’Osona.

Paral·lelament es varen iniciar les

recerques dels béns que s’hi havia

d’exposar, bàsicament, màquines,

eines, peces i documents històrics,

en paper o en fotografia. Són moltes

les hores invertides a recollir i res-

taurar aquests béns que ara confi-

guren el fons del Museu. En desta-

quem algunes per la seva significa-

ció: la torneria Canadell, coneguda

com Ca la Tícia; el fons de màquines

i l’arxiu de la torneria Pujol; Can

Torreta; la torneria Parera, de Man-

resa; la torneria Serra, de Sant Pere de Torelló; o la

torneria Solà, coneguda com Cal Cacuero.

S’han elaborat diferents projectes museogràfics

que no s’han pogut executar per la manca de

finançament en el seu moment. Sobre l’exposició que

ara podem veure hi vàrem estar treballant durant el

2011 per adaptar els projectes anteriors amb els

recursos de què disposàvem. Finalment hem pogut

seguir endavant amb la col·laboració d’un equip de

voluntaris i d’algunes empreses de la contrada. Des

d’aquestes ratlles volem reiterar el nostre agraïment

a aquesta gent i a aques-

tes empreses. Ara, el

Museu de la Torneria ja

és quelcom més que un

magatzem de màquines

visitable. Cada mes que

passa el projecte va

avançant, amb el condi-

cionament pressupostari

que sempre alenteix les

actuacions, però amb la

il·lusió de veure que una

part important del patri-

moni de Torelló i de tota

la Vall del Ges queda

reflectit en un entorn

envejable que forma part

del patrimoni català. Ara

falta difondre’l i rendibi-

litzar-lo amb visites esco-

lars i de grups. Serà la

principal tasca aquest

2014. No crec que

puguem dir mai que el

Museu està acabat, sem-

pre podrà ampliar-se o

millorar-lo, però per fi

tenim un equipament on

podem mostrar una de

les singularitats de la nostra història estretament lli-

gada al fenomen de la industrialització.

Fent un repàs de les activitats que ha generat el

Museu durant aquests anys de transició podem

recordar les rutes patrimonials, ja són deu, que s’han

preparat i posat en pràctica: Ruta Industrial per les

filatures del Ter, Ruta Pericas,

Masies de la Vall del Ges, Molins,

Nucli Antic de Torelló, Torneries de

Sant Pere de Torelló, Torneries de

Torelló, Canal de can Bassas o el

combinat Pericas - Coll i Bacardí.

També hem fet campanya de baldu-

fes per moltes escoles de Catalunya

i concursos de baldufa a Torelló i

Sant Pere. 

El darrer acte ha estat el dia de la

Dona Tornera; un reconeixement

que hem volgut fer conjuntament

amb la Regidoria de Polítiques d’I-

gualtat i que ha comptat amb la participació d’Isona

Passola Vidal, una persona prou coneguda i vincula-

da familiarment a Torelló i a Can Vidal.

Ara ja podeu concertar visites de grup a un preu

assequible i ajudar-nos a consolidar l’equipament tot

fent-ne difusió. Properament col·locarem les lletres

del rètol d’entrada i seguirem fent realitat el projecte.

No cal dir que esteu convidats a col·laborar de la

manera que pugueu.

Gerard Verdaguer i Reig

El Museu de la Torneria, tota una realitat

pàg 8

Imatge de l’interior del Museu de la Torneria.

Una de les col·leccions.
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Aquesta legislatura és la seva primera

experiència en el camp de la política. Quina

valoració en fa?

- Personalment crec que és una experiència
molt positiva i enriquidora malgrat que ens ha tocat
governar en uns temps difícils, emmarcats per una
greu crisi política, econòmica i social. També cal dir
que en estar envoltat d’un grup de persones pre-
parades i amb idees molt afins, facilita molt la
feina.

Ara que ja s’ha fet el pas de l’equador de

la legislatura, hi ha alguna cosa que l’hagi

sorprès de la gestió pública?

- És evident que quan véns del món privat i
veus el funcionament de l’administració pública et
sorprèn en molts aspectes. Penso que encara s’ha
de treballar molt per agilitzar més tots els tràmits
administratius i fer una administració més propera
al ciutadà.

La seva àrea municipal és Hisenda, Règim

Intern i Administració Pública. En què consis-

teix?

- L’àrea d’Hisenda és possiblement la més
transversal ja que connecta amb totes les regido-
ries d’una manera directa, i és la responsable de
portar a terme l’activitat econòmica i la gestió
financera de l’Ajuntament. Les principals tasques
son l’elaboració de les ordenances fiscals i dels
pressupostos municipals i el compliment de les
ràtios tant de despesa com d’endeutament.

Respecte a l’àrea de Règim Intern i Adminis-
tració Pública té com a funció principal dotar de
recursos materials i humans suficients per al
correcte desenvolupament dels diferents departa-
ments municipals.

Com a responsable d’Hisenda, entre les

seves atribucions hi ha tot allò relatiu als

impostos i les taxes municipals. Li ha tocat una

àrea complicada.

- Es una àrea molt dinàmica i sotmesa a un
constant canvi normatiu que ens ve imposat per
les diferents administracions superiors. El fet de
gestionar diner públic implica una major diligència
i hem de ser capaços de generar més ingressos
sense augmentar la pressió fiscal al ciutadà i admi-
nistrar de forma coherent i eficient la despesa i les
inversions.

A Torelló es paga

molt d’impostos en

comparació amb altres

pobles de dimensions

semblants?

- Hauríem de com-
parar tribut per tribut
però, en general, estem
dins la mitjana en compa-
ració amb altres pobla-
cions. Si parlem de taxes,
tot i que l’import és per
cobrir el cost del servei,
fins i tot estem per sota
de la mitjana.

Què és el més des-

tacat de les ordenances

per al 2014?

- Tal i com ja vàrem
explicar en el ple on
vàrem aprovar les orde-
nances fiscals, el més
significatiu és la rebaixa del 20% dels valors
cadastrals. Hem de tenir en compte que aquest fet
suposarà un menor ingrés per part de l’Ajunta-
ment, bàsicament quant a plusvàlues; però rebai-
xarà la pressió fiscal al ciutadà en tots aquells
impostos annexats als valors esmentats, com
poden ser l’IBI, les plusvàlues, l’impost de trans-
missions patrimonials, etc. A part d’aquesta rebai-
xa, cal destacar que a l’igual que l’any passat con-
gelem la recaptació de l’IBI i tampoc augmentem la
resta d’impostos. També vull agrair el suport a
aquestes ordenances fiscals donat pel grup muni-
cipal del PSC, amb el qual vàrem consensuar part
de les mateixes.

Aquest mes s’aprovarà el pressupost

municipal. N’està content?

- Estem acabant de tancar-lo i fins que no el
tinguem aprovat no puc aprofundir-hi gaire. Ens
mourem amb uns imports molt similars als de l’any
passat i seguirem amb la mateixa filosofia, en el
sentit que a nivell de despesa corrent apostem cla-
rament pels temes socials. Quant a inversions les
més destacades són la sala polivalent, les pisci-
nes, la xarxa d’aigua i, indirectament, la potabilit-
zadora.

Com es gestiona un pressupost en temps

de crisi?

- Intentem posar-hi el màxim d’imaginació i
sempre essent molt prudents amb no augmentar
l’endeutament i projectar les inversions en funció
dels ingressos reals per tal de no provocar tensions
de tresoreria. Es faran les inversions que necessita
el poble i que indirectament portaran un estalvi.

Els números donen per mantenir tots els

serveis municipals i un Pla de Barris?

- A dia d’avui la Generalitat ens ha liquidat fins
el mes de maig del 2011 i hem mantingut tots els
serveis i el nostre objectiu és continuar mantenint-
los. Hem de pensar que la Generalitat aporta el
50% de totes les actuacions incloses a Pla de
Barris i per tant les futures actuacions estaran con-
dicionades a si cobrem o no aquesta part. També
estem patint la baixada en aportacions del fons
català a les escoles bressol i a l’escola de música.

D’aquí a menys de dos anys hi haurà elec-

cions municipals. Li quedaran ganes per tor-

nar-se a presentar?

- Encara és molt aviat per contestar aquesta
pregunta. Pensi que dos anys poden semblar poc
però en política és una eternitat.

ENTREVISTA

“Per fer el pressupost, hi posem
imaginació i som molt prudents”

Albert Portús / Tercer tinent d’alcalde
Regidor d'Hisenda, Règim Intern i Administració Pública
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T
orelló s’ha posicionat en contra de la Llei

Wert. Primer va ser el Consell Escolar

Municipal qui va palesar la seva oposició,

amb un manifest contrari a la llei de la reforma

educativa, el 14 d’octubre. Posteriorment, en la

sessió del 25 de novembre, el ple de l’Ajunta-

ment també hi va mostrar la seva disconformitat.

Formen part del Plenari del Consell Escolar

Municipal les llars d’infants Blancaneus i La

Cabanya; les escoles Dr. Fortià Solà, Marta

Mata, Vall del Ges, Rocaprevera, i Sagrats Cors;

l’Institut Cirviànum, les escoles d’adults, de

Música i d’Arts Plàstiques; alhora que hi són

representats tots els estaments de la comunitat

educativa: alumnes, famílies, docents, equips

directius, personal d’administració i serveis,

representants dels grups polítics, tècnics i regi-

dor d’Ensenyament. Amb aquest manifest, tota

la comunitat educativa de Torelló ha fet públic el

seu desacord amb la Llei Wert.

El ple de l’Ajuntament es va posicionar en la

mateixa línia que el Consell Escolar i d’una

manera unànime, ja que tots els grups munici-

pals van donar suport al manifest i van expres-

sar el seu rebuig a una llei que el regidor d’En-

senyament, Lluís Sabatés, va qualificar de “cen-

tralitzadora i espanyolitzadora”.

Aquest és el manifest impulsat del Plenari del

Consell Escolar Municipal i que el ple de l’Ajun-

tament va subscriure de manera unànime.

Torelló no vol la llei WerT

El congrés dels diputats de Madrid acaba d’a-
provar la llei Wert. 182 Vots a favor, tots del Partit
Popular. 137 Vots en contra, tota l’oposició en bloc.

Només amb aquesta lectura tan senzilla ja es pot
veure que aquesta és una llei de partit i no de con-
sens. Això és el que comporten les majories abso-
lutes. Això és la imposició i la força per sobre dels
valors del consens i la raó, del diàleg i del respecte.

La llei Wert ha estat objecte d'un rebuig frontal
per part de tota la comunitat educativa en tots els
territoris de l’Estat Espanyol . És una llei retrògrada
(n’hi ha que la qualifiquen de preconstitucional ), és
una llei segregadora, una llei homogenitzadora i
harmonitzadora (en el mal sentit de la paraula), una
llei centralista  i una llei espanyolitzadora per aque-
lles comunitats que tenen llengua pròpia. És la llei

d’un govern que vol súbdits en ple segle XXI. Un
govern que no respecta allò que ja està legislat -en
un marc absolutament legítim- pels parlaments i
governs de les diferents autonomies. Nosaltres
tenim una Llei d’Educació Catalana (LEC) que es
va aprovar amb un ampli consens dels diputats
catalans en el Parlament de Catalunya. Quan amb
la nostra voluntat, la de tots els ciutadans, la vul-
guem canviar, ho farem. No abans.

La llei Wert  envaeix competències i menysprea
la llengua i la cultura del nostre país. Tanca els ulls
a un model lingüístic que ha estat un model de
cohesió social. Separar els alumnes per raó de llen-
gua pot portar a la fractura social. La llei Wert es
gira d’esquena als avenços pedagògics dels
darrers trenta anys. Ignora les desigualtats i esbo-
rra l’horitzó i la fita de la igualtat d’oportunitats. És
una llei feta per ideòlegs que no saben res de la
gran riquesa que comporta la diversitat ni tampoc
de les bondats de l’escola inclusiva.

És per tot això que desitgem que aquesta llei no
passi el tràmit del Senat. Però si a nivell polític no
es pogués frenar esperem que tots junts siguem
capaços de fer valdre un model educatiu que tingui
en compte tots els orígens i totes les llengües, un
model de respecte i de valors democràtics, un
model que s’emmiralli en la innovació i en el
progrés i que estigui per sobre  d’aquest atemptat al
seny i la raó que és la tristament anomenada llei
Wert. 

No acatarem.

Unanimitat contra la llei
de la reforma educativa
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L
a vicepresidenta i con-

sellera de Governació i

Relacions Institucionals,

Joana Ortega, va visitar To -

relló, amb motiu de la cloenda

del Festival BBVA de Cinema

de Muntanya. Prèviament,

Joana Ortega va ser rebuda

per la corporació municipal a

la Casa de la Vila, on va sig-

nar al Llibre d’Honor. A l’acte

també hi van assistir el vice-

president primer de la Diputa-

ció, Ferran Civil;  el Se cretari

de Cooperació i Coordinació

de les Administracions Lo -

cals, Joan Cañada; i la direc-

tora dels Serveis Ter ritorials

del Departament de Governa-

ció i Relacions Institucionals

a la Catalunya Central, Rosa

Carné.

El vicepresidenta Joana Ortega va visitar Torelló
amb motiu del Festival de Cinema de Muntanya

La consellera Joana Ortega va signar el Llibre d’Honor.
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E
l Consistori Infantil de Torelló va posar

en marxa la legislatura 2013-2014,

amb el ple de constitució i la presa de

possessió dels nous regidors i regidores. L’ac-

te va tenir lloc el passat 26 de novembre i va

tenir lloc a la Sala de Plens de la Casa de la

Vila. Els setze regidors infantils van prendre

possessió del càrrec que ostentaran al llarg de

tot el curs escolar i es van comprometre a

exercir-lo en representació dels seus com-

panys. Aquest és el cinquè any consecutiu que

Torelló impulsa aquesta experiència participa-

tiva. 

El ple va ser presidit pel segon tinent d’al-

calde i cap de l’àrea de Ciutadania, Jordi

Casals, i pel regidor de Ciutadania Activa, Xevi

Lozano. Després d’unes paraules de benvin-

guda per part dels representants polítics, els

nous regidors infantils, un per un, es van com-

prometre a exercir les funcions i obligacions

del seu càrrec. Aquest curs els membres del

Consistori Infantil són Francesca 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 Salvans i Ariadna Soler de l’Es-

cola Vall del Ges; i Bernat González, Erik Moli-

na, Marc Quel, Jordi Puigdemunt, Marc Boixa-

der i Mohamed Bouyich de l’Escola Fortià

Solà.

En la seva intervenció, el regidor de Ciuta-

dania Activa, Xevi Lozano, va explicar els can-

vis en el contingut del treball del Consistori

Infantil. Aquest curs, els regidors no rebran un

encàrrec concret sinó que, a través d’unes

reunions periòdiques, debatran i posaran en

comú aspectes de l’actualitat del municipi, la

qual cosa els permetrà treballar, juntament

amb els seus companys d’aula, amb temes

més concrets i d’aplicació més immediata. El

regidor també va animar els components del

Consistori a sol·licitar reunions a la classe

amb polítics i tècnics municipals, per tal de

tenir una informació directa i resoldre els dub-

tes que se’ls plantegin.

Després que se’ls imposés l’escut de

Torelló, els nous regidors van explicar què els

ha impulsat a formar part del Consistori Infan-

til, com s’han desenvolupat les respectives

‘campanyes electorals’, i la seva disposició a

treballar amb ànim i dedicació en les tasques

que se’ls encomanin.

La idea del Consistori Infantil, que compta

amb la implicació de les escoles Vall del Ges,

Fortià Solà, Sagrats Cors i Rocaprevera, té

dues direccions. Per una banda, fer conèixer

als nens l’estructura i el funcionament d’un

ajuntament; i per l’altra escoltar la veu dels

petits, la seva visió de la realitat i les seves

propostes, i incorporar-les a l’acció de govern.

Un nou Consistori Infantil
debatrà i treballarà temes
d’actualitat del municipi

E
l 29 i 30 de novembre es

va organitzar el Gran

Recapte d’Aliments. A

Torelló, es van recollir 7.780

quilos d’aliments, una quanti-

tat molt significativa i que va

superar de llarg totes les pre-

visions. La iniciativa solidària

va ser possible gràcies als

voluntaris del Rebost Solidari,

reforçats per altres voluntaris

que es van ocupar d’atendre

els punts de recollida i de pre-

parar les cistelles. En total, 44

persones, dels PiM (pares i

mares) dels escoltes, de

l’ANC Vall del Ges, alumnes

dels Sagrats Cors, persones a

títol individual i els voluntaris

del Rebost Solidari, van ges-

tionar el Gran Recapte, que va

comptar amb la col·laboració

dels supermercats Bon Preu-

Esclat, Caprabo, Mercadona,

Dia i Espina.

Les quantitats recollides

van ser 1.191 quilos d'arròs,

356 de sucre, 740 d'oli, 1.190

de llegums, 1.142 de pasta,

127 de llaunes, 321 de farina,

1.463 de llet, 184 de galetes,

109 de detergent, 297 de sabó

corporal, 60 de patates, 73 de

sucs, 248 de brou, 27 de

tomàquet, 6 de xocolata, 34

de cereals, 43 de torró, 7

d'ous, 42 de productes

variats, 120 d'aliments infan-

tils i 30 paquets de bolquers.

La regidora de Benestar So -

cial, Carme Francolí, celebra

l’èxit de la iniciativa i en desta-

ca la so lidaritat de la ciutada-

nia i, especialment, de les per -

sones que van col·laborar des -

interessadament: “són vo lun -

ta ris en majúscules. A To relló

te nim la gran sort de comptar

amb moltes persones disposa-

des a cedir part del seu temps

per ajudar als altres. Els hem

d’agrair la feina fe ta, no només

els dies del Gran Recapte, sinó

durant tot l'any col·laborant al

Rebost Solidari”.

El Gran Recapte
recull 7.780 quilos
d’aliments per al
Rebost Solidari
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Un Parc Urbà de Salut per a la gent gran

L
’Ajuntament ha aconseguit la cessió, per

part del Servei d’Equipaments i Espai

Públic de la Diputació, d’un espai lúdic i

de salut per a la gent gran. Aquests espais

tenen l’objectiu de fomentar, entre la gent

gran, l’exercici de les capacitats físiques i

sensorials, però també poden ser utilitzats

per un ampli ventall de la població.

Els Parcs Urbans de Salut són conjunts

d’aparells que conformen un circuit dissenyat

per fer exercici físic moderat. Estan instal·lats

a l’aire lliure i a l’espai públic, en aquells punts

del municipi on hi ha una important afluència

de persones i recursos socials i esportius prò-

xims. Per això, a Torelló, estan a l’àrea de La

Carrera, al costat del Casal de la Gent Gran i

a prop de les instal·lacions esportives. Els

parcs han estat dissenyats per una comissió

d’experts per tal de garantir-ne la seguretat,

l’accessibilitat i la idoneïtat dels aparells i dels

exercicis que s’hi realitzen així com un treball

homogeni de tot el cos.

Els Parcs Urbans de Salut tenen com a

objectiu la salut i no pas el rendiment esportiu.

Els aparells estan enfocats a un treball de pre-

venció, millora i manteniment dels moviments

necessaris per a les activitats de la vida diària

per així millorar la qualitat de vida de les per-

sones. Els parcs estan especialment adreçats

a adults i gent gran i compten amb un plafó

amb informació per utilitzar-lo correctament.

El 31 d’octubre es va fer una jornada de

dinamització del Parc Urbà de Salut que s’ha

instal·lat a l’espai adjacent a La Carreraamb

un dinamitzador especialitzat. L’experiència

es va repetir a primers de novembre.

El Parc Urbà de Salut està situat a La Carrera.

E
l passat 29 de juliol es va celebrar el ple muni-

cipal en el qual es va  aprovar el Reglament

regulador del Consell Municipal d’Esports de

Torelló.

El Consell Municipal d’Esports és l’òrgan a través

del qual les diferents entitats i el teixit esportiu

poden fer les seves aportacions, propostes, sugge-

riments i demandes dins el marc institucional, per

millorar la promoció de l’esport, a partir de les con-

tribucions de tots els agents que en formen part i

que estan implicats en aquest món, i en funció de les

necessitats reals que té Torelló i la capacitat del seu

potencial humà i material.

El Consell Municipal d’Esports té per objecte:

1.- La promoció  i el desenvolupament de la pràcti-

ca esportiva en tots els seus àmbits ( salut, lleure,

competició, terapèutic, formatiu,....) i per a tota la

població.

2.- Promoure i donar suport a les associacions i les

entitats esportives locals amb l’objecte d’estimular

l’activitat esportiva al municipi i aconseguir una

oferta variada.

3.- Facilitar a tots els practicants de l’esport, la uti-

lització de les instal•lacions esportives municipals,

preferentment pel seu caràcter formatiu, de lleure i

de salut.

4.- Impulsar els plans de millora, construcció, con-

servació, reparació i administració de les

instal·lacions esportives de propietat municipal.

5.- Aportar elements per a la fixació de prioritats

pressupostàries de la regidoria per una més eficaç

racionalització dels recursos econòmics que l’Ajun-

tament destina a l’activitat esportiva.

6.- La promoció de les instal·lacions esportives i

de les activitats que s’hi fan així com  tots aquells

espais on es pot practicar esport del municipi i

fomentar acords amb les entitats que correspongui

per garantir la màxima oferta i coordinació de la

pràctica esportiva.

7.- Proposar, promoure i difondre iniciatives a l’A-

juntament sobre debats, actuacions formatives i

campanyes innovadores relacionades amb tots el

àmbits esportius.

8.- Impulsar la coordinació i la col·laboració entre

les diferents entitats i institucions, públiques o priva-

des que, dintre del poble, tinguin alguna cosa a

veure amb l’esport.

El Reglament preveu que el Consell estarà format,

entre d’altres, per una persona de cada grup polític

representat a l’Ajuntament, una persona represen-

tant del professorat de cada centre educatiu del

municipi, una persona representant del Casal de la

Gent Gran de Torelló, una altra de l’ABS de la Vall del

Ges i una de les entitats esportives inscrites en el

registre municipal d’entitats que mostri el seu

interès i ho sol·liciti formalment.

El Consell Municipal d’Esports, en marxa
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Ja se’ns esmuny un altre any, un any, el 2013, en què la maleï-
da crisi continua amb més força que mai. Crisi que, malgrat les
paraules d’alguns dirigents d’aquí i d’allà que ens prometen

una sortida del túnel imminent, no defalleix en la seva tasca de tren-
car somnis, projectes i el que és pitjor, també famílies, i que alhora,
està fent perdre l’esperança a molts de nosaltres, en les nostres
capacitats per continuar aguantant-la i sobretot per remuntar-la. 

Si bé és ben cert que aquesta crisi és global i que des d’un
govern local com és el de l’Ajuntament de Torelló poca cosa es pot
fer per fer-hi front, creiem que sí que hi ha moltes petites coses,
molts petits projectes en base als quals, si s’hi creu i s’hi invertei-
xen recursos econòmics i humans, es poden obtenir alguns resul-
tats que ajudin als nostres convilatants a fer-hi front.

És per això, perquè el grup del PSC de Torelló creiem que des
del poble podem fer coses, que fem un petit recull d’idees del què
s’hauria de fer des de Torelló per millorar el benestar de la gent del
poble. I aprofitem aquestes dates quan la majoria de nosaltres
acostumem a passar balanç de l’any que deixem enrere, i ens fem
promeses i desitjos per al que ha de venir, per presentar-vos les
nostres propostes per al 2014.

Per nosaltres és prioritària la lluita contra l’atur i l’exclusió social.
Un taxa d’atur que, lluny de disminuir, aquest any 2013 no ha dei-
xat d’augmentar. Fent una petita anàlisi de les dades d’atur de la
Diputació de Barcelona, ens trobem amb que l’evolució de l’atur a
Torelló durant l’últim any no ha estat gens favorable. Així, mentre
al conjunt de la província de Barcelona l’atur ha baixat prop d’un
2,5%, al nostre poble s’ha incrementat prop d’un 2%. És per això
que demanem a l’equip de govern de CiU i ERC que faci un gir de
180º en les seves polítiques de promoció econòmica i passi de
prioritzar les subvencions (encara que siguin indirectes) a les
empreses del poble i que se centri a donar algun tipus de solució
i suport a l’aturat amb especials dificultats per trobar una feina.

Per això proposem que, el pròxim any, l’Ajuntament destini
200.000€ (durant el 2013 han estat 80.000€) i que s’utilitzin per a: 

- Contractació de personal ja sigui de forma directa o indirecta
per a realitzar diferents tasques de manteniment.

- Tancar acords amb les empreses del municipi pel foment de la
contractació de treballadors de forma indefinida.

- Realització de cursos de formació que, sumats als que puguin
arribar de fons de la Unió Europea, puguin arribar a un número
més alt de gent del poble.

Com ja hem comentat, la manca d’ingressos de les famílies i les
conseqüències que això comporta pel que fa a la marginació social,
problemes de salut, de manca d’oportunitats per a estudiar o  tenir
un treball, és per a nosaltres el principal problema. Per tant, també
demanaríem per aquest 2014 que l’Ajuntament dotés les partides
destinades a la regidoria de Benestar Social dels recursos neces-
saris per evitar que ningú es vegi privat del més mínim i necessari

per poder viure amb dignitat. Aquesta és una premissa que sempre
ha seguit el nostre Ajuntament i que esperem que en aquests
moments es prioritzi per seguir en aquesta mateixa direcció.

Canviant ja de sector, i passant de l’econòmic al social, desit-
jaríem per al proper any que l’Ajuntament tornés a pensar en els
barris que no són estrictament el centre del poble. Com no ens
hem cansat de dir, per al PSC, tots els barris de Torelló han de
tenir espais on relacionar-nos, en definitiva, espais on puguem
viure i conviure. Concretant una mica més, creiem imprescindible
que el barri de Montserrat recuperi per a l’ús dels veïns l’espai del
camp de futbol. Ja fa gairebé tres anys que no hi ha un equip de
forma regular i, per tant, creiem que ha arribat el moment de recu-
perar aquest espai i convertir-lo en un espai de barri. Després del
tancament del consultori i que hi ha possibilitats que es continuïn
tancant serveis municipals al barri, creiem imprescindible la realit-
zació d’aquesta petita inversió.

Ja per acabar amb la nostra llista de desitjos prioritaris per a
l’any 2014, no ens podem oblidar de l’educació. L’educació és la
clau per aconseguir que el futur sigui millor que el present. De fet,
sense educació pensem que no hi ha futur possible. Per això els
reptes als quals s’enfronta l’equip de govern del poble i concreta-
ment el regidor d’Educació no són pas petits. Crisi de l’Escola
Municipal de Música, manca d’aportacions de la Generalitat de
Catalunya cap a l’educació no reglada, disminució de la natalitat
que podria comportar fins i tot el tancament d’alguna escola, llars
d’infants no sostenibles econòmicament,...

Començarem l’apartat de desitjos pensant en l’Escola Municipal
de Música. Per a l’EMM, dir que l’únic desig possible és que tingui
una llarga i exitosa vida. Per al nostre grup, la cultura musical és
una condició necessària perquè un poble sigui socialment ric i, per
tant, seria una vertadera barbaritat que un poble com Torelló es
deixés perdre una escola, que encara no fa 3 anys, tenia més de
130 alumnes. Desgraciadament la matrícula d’aquest curs 2013-
14 deu voltar la quinzena d’alumnes. Per a nosaltres és un fracàs
total que cal reconduir de forma urgent.

Pel què fa a les llars d’infants municipals, el nostre desig no és
cap altre que evitar que l’equip de govern repeteixi els errors fatals
que ha comès en l’Escola de Música. Així, hem de garantir que,
per damunt de tot, es mantinguin (o abaixin) les quotes que
paguen els pares, es redueixi el cost dels menús del nens (actual-
ment per sobre del 8€), alhora que es mantingui la qualitat dels
serveis. Pensem que això no només és possible, sinó que és l’ú-
nica manera d’assegurar que el servei de llar d’infants pugui con-
tinuar prestant-se a Torelló.

Només ens queda espai per un últim desig i voldríem aprofitar-
lo per a desitjar-vos a tots un molt bon any 2014. Que comenci de
la millor forma possible i que acabi encara millor.

Salut.

Propostes i desitjos per a un bon any 2014
Grup municipal del pSc-pm
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Ú
ltimament la naturalesa política de la nostra for-
mació, sembla definir-se i explicar-se des de  la
pròpia exclusió a què ens aboquen tots els altres

partits polítics del consistori torellonenc. Aquesta exclu-
sió, que sovint es vol justificar des d’una presumpta
correcció político-democràtica, de fet s’obre pas dia a
dia bandejant el vot legítim del gairebé miler de torello-
nencs que, en les passades eleccions, confiaren en Pla-
taforma Per Catalunya. La quantificació del fenomen, en
tot cas, és abassegadora (més de 70 mocions-propostes
presentades i totes rebutjades). Tanmateix, aquesta
gent que bloqueja “a priori” els mecanismes de partici-
pació política a l’Ajuntament ha  subscrit fa ben pocs
dies i des del Consell Municipal d’Ensenyament una crí-
tica a la llei Wert, emparant-se justament en el fet de
que és una llei aprovada sense tenir en compte el con-
sens de tots els grups polítics. Sens dubte, una prova
evident de la hipocresia política que gasten els partits
convencionals.

De tota manera, l’exclusió en si mateixa no és
intel·lectualment reprovable, perquè de fet la història ha
avançat des de les minories, gairebé sempre a contra-
corrent i amb el desacord o l’oposició d´àmplies majo-
ries, sovint alienades o manipulades pel poder. Pio
Baroja ja comentava en aquest sentit que “Un home
digne és un home solitari” i Giulio Carlo Argan -que a
més d’ésser un excel·lent teòric de la història de l’ art,
havia estat també alcalde de Roma- afegia que “Un
home és del seu temps quan està en contra d’aquest
temps”. Per tant, res no ens sorprèn i l’exclusió categò-
rica que realitzen els grups polítics de l’Ajuntament de
Torelló cap al nostre ideari i les nostres persones, ente-
nem que és del tot previsible, irrellevant, poc original,
però això sí, del tot patològica des del punt de vista
democràtic.

Amb tot, ja que s’acostuma a excloure per menyspreu,
supèrbia o temor, és prou suggeridor en les actuals cir-
cumstàncies reflexionar vers la pròpia experiència muni-
cipal torellonenca. Com a preludi sols cal recordar la
infame rebuda que ens dispensaren els consellers elec-
tes i altra gent el dia en què es constituí l’actual Ajunta-

ment. Probablement aquest hagi estat l’acte públic més
ominós que s’ha  fet a Torelló des dels anys de la dura
postguerra. Tanmateix, la convicció -per cert gens fona-
mentada- que tenen els companys de consistori, de
saber-se els únics dipositaris dels valors, qualitats o vir-
tuts que adornen la política pel sol fet d’ésser indepen-
dentistes o d’esquerres, és també una clara  prova de
supèrbia i l’inquietant inici d’una nova moral política,
essencialment dogmàtica, que situa als qui discrepen
del discurs polític oficial i consensuat en les tenebres
ideològiques del mal i l’ostracisme.

La inseguretat, el temor cap al que és diferent, cap als
que no participem del còctel ideològic que brinda el
nacional-catalanisme actual -que per cert es substancia
en l’independentisme redemptorista de fa quatre dies i
l’estrafolària seducció de l’Islam- és també un motiu de
profund recel per part dels partits polítics que avui hi ha
a l’Ajuntament, i  una de les causes de la nostra gens
desitjada exclusió.

L’exclusió, però, no sols és política, és també social i
cultural, abraçant àmbits de la vida del poble com actes
públics, festes, proclames o actes institucionals en els
quals la bandera estelada (que sols representa l’opció
política independentista) s’imposa sense cap mena de
consideració per damunt de molta gent que és subjecte
actiu d’aquestes activitats, però que no comparteix l’i-
deari independentista. De fet, tampoc li deuria fer cap
mena de gràcia a la Verge de Rocaprevera -que és
mare de tots i té vocació universalista- veure com
davant del santuari, el mateix dia de la seva festa, li
penjaven una estelada llarga com set dies sense pa.  Hi
ha qui diu, que la Mare de Déu comentà a cau d’orella
de l’escolanet del cambril, que allò que realment li pre-
ocupava és la pròpia decadència de la festa, la manca
de pabordes, la pèrdua del sentit cristià i familar de
molts torellonencs i que alguns representants de l’
església local assistissin a la clausura del ramadà en un
institut de secundària del poble, on ella mateixa no hi
pot ésser representada perquè el laicisme sols afecta
als cristians.

Bon Nadal malgrat tot.

El valor de l’exclusió
Grup municipal de plataforma per catalunya
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E
n contra de les ordenances per al 2014
Al ple del mes d’octubre es van aprovar les ordenances fiscals
(les taxes i els impostos que paguem els ciutadans de Torelló)

per al 2014. Des d’ICV-EUiA vam votar-hi en contra. Tant l’alcalde
com el regidor d’Hisenda havien manifestat en plens anteriors la
voluntat d’incorporar propostes dels grups de l’oposició. Des d’ICV-
EUiA considerem, però, que no hi cap voluntat de treballar amb l’o-
posició, que només es tracta de comentaris de cara a la galeria, per
quedar bé. En realitat, l’equip de govern (CiU i ERC) ha decidit des
de fa temps, i com que té majoria (només amb els vots dels dos
grups poden aprovar tot el que vulguin), treballar sol. I això no ho afir-
mem perquè sí, ho afirmem basant-nos en fets: primer se’ns va
excloure de les juntes de govern, que és el mateix que dir que se’ns
exclou de tenir informació del dia a dia de l’Ajuntament; progressiva-
ment s’han anat eliminant competències del ple, per traspassar-les a
altres òrgans on l’oposició no tenim ni veu ni vot; s’han eliminat patro-
nats... i no s’han creat altres organismes que els substitueixen; els
consells de participació no funcionen com a tals... Per això, i perquè
aquest any tampoc no han modificat les taxes de l’aigua de manera
que serveixin per fomentar-ne l’estalvi, perquè continuen apujant la
taxa de deixalles però ni fan campanyes de sensibilització ni busquen
estratègies per estimular que la selecció es faci correctament (una
d’elles seria premiar les persones que fan ús de la deixalleria), per-
què els serveis funeraris s’han apujat un 3%..., perquè pensem que
la fragmentació de l’IBI en quatre pagaments és una mesura
demagògica i perquè encara som incapaços de veure quin model de
poble defensa l’equip de govern, des d’ICV-EUiA vam votar en con-
tra de les ordenances per al 2014. 
Des d’ICV-EUiA no estem d’acord que diners del Pla de Barris es
facin servir per descontaminar l’aigua

L’any 2009, Torelló va aconseguir que la Generalitat aprovés un
Projecte d’intervenció integral al Nucli Antic de Torelló, amb un pres-
supost de 8.261.500 euros i un desenvolupament en diversos anys.
Aquest projecte o Pla de Barris, com se l’anomena popularment, té
com a objectiu dinamitzar el centre del poble i contempla diverses
inversions que tenen a veure amb la millora dels espais, els equipa-
ments, el patrimoni... Al darrer ple, però, l’equip de govern (CiU i
ERC) va decidir que una part d’aquests diners, concretament
355.000 euros, es destinarien a resoldre alguns dels problemes de
contaminació de l’aigua per percloroetilè i nitrats. Des d’ICV-EUiA ens
hi vam oposar, ja que considerem que és una irregularitat (tot i que el

Govern de la Generalitat ha autoritzat aquest canvi de destinació dels
diners!) que els diners que havien de servir per dinamitzar el barri es
facin servir per la descontaminació de l’aigua, un problema que hau-
ria de resoldre l’empresa que la va contaminar...
El tren, un transport públic que ha de millorar

ICV-EUiA ha donat suport des del primer dia a les mobilitzacions i
accions impulsades tant per l’Ajuntament com pel col·lectiu ‘Perquè
no ens fotin el tren’ per defensar que l’automatització de l’estació no
es faci de qualsevol manera i que hi hagi integració tarifària fins a
Ripoll i, per tant, hi hagi més trens i els bitllets siguin més econòmics.
Fa uns dies, el diputat al Congrés, Joan Coscubiela, i la regidora de
Torelló, Roser Mas, es van reunir amb el col·lectiu i van poder escol-
tar amb detall les reivindicacions i la necessitat de millorar aquest ser-
vei. El diputat es va comprometre a traslladar la problemàtica al grup
parlamentari d’ICV-EUiA, que no fa gaire va aconseguir que s’a-
provés una proposta de resolució (amb el vot en contra de CiU i ERC)
que sol·licitava que s’ampliés la Zona 6 de Rodalies fins a Ripoll.
Darrerament, el tren i la línia R3, la que va de Barcelona a La Tour de
Querol, ha passat a ser notícia als mitjans. Esperem que serveixi per-
què finalment s’aconsegueixin millores.
Què pensa fer l’equip de govern amb la deixalleria? Des d’ICV-
EUiA considerem que cal potenciar-ne l’ús

En els darrers temps la imatge de la deixalleria de Torelló i de l’en-
torn es va degradant. Els dimarts, el primer dia de la setmana que és
oberta des que es va optar per reduir els horaris, a la zona d’entrada
sovint s’hi acumulen materials diversos. Alhora, des de fa temps, cal
renovar la concessió a l’empresa que la gestiona, però no hi ha
maneres que aquesta proposta arribi al ple. Des d’ICV-EUiA consi-
derem que és un equipament fonamental per al nostre municipi, ja
que ajuda a aconseguir uns bons nivells de recollida selectiva d’a-
quells materials que no es poden deixar als contenidors. Mentre
diversos municipis del nostre país n’estan potenciant l’ús, per exem-
ple fent que els usuaris que la fan servir habitualment tinguin des-
comptes en la taxa de les deixalles (proposta que hem fet al ple cada
vegada que s’ha parlat de la taxa de deixalles!), a Torelló sembla que
l’equip de govern espera que caigui... 

Us recordem que podeu seguir la feina que anem fent a través de
la web (www.iniciativa.cat/torello) i del twitter (@torelloICV) i que us
podeu posar en contacte amb nosaltres per correu electrònic (tore-
llo@iniciativa.cat) o per correu postal (Grup Municipal d’ICV-EUiA, C.
Ges d’Avall, 5. 08570 Torelló).

Alguns apunts del darrer mig any
Grup municipal d’icV-euia
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CONCERT DE NADAL A CàRREC DE L’ORquEsTRA FiL-
hARmòNiCA DE LEmbERg

DivENDREs 27 DE DEsEmbRE, A LEs 21 h
TEATRE CiRviANum

DiRECTOR: AiDAR TORybAEv

EN LLuquET i EN ROvELLÓ s'hAN PERDuT PER
TORELLÓ
versió lliure i singular dels Pastorets a Torelló.
Dimecres, 25 de desembre - 21 h
Dijous, 26 de desembre - 18 h
Diumenge, 29 de desembre - 18 h
Dimecres, 1 de gener - 18 h

EN LLuquET i EN ROvELLÓ s'hAN PERDuT PER
TORELLÓ XXL
Dissabte, 28 de desembre - 22 h

TEATRE CiRviANum

REis DE TORELLÓ 2013
Dissabte, 28 de desembre 
Recollida de cartes als Jardins de vicenç Pujol -
De les 10 a les 14 h.

Diumenge, 5 de gener de 2014
De les 15.30 a les 17.30 h.
Parades dels patges reials (plaça de la sardana,
placeta Pujol i plaça Joanot martorell)
A partir de les 16 h.
Rua d’Ali ben-said

18.30 h
Arribada a la plaça de l’Estació i després rua
reial que finalitzarà a la plaça de la vila on ses
majestats s’adreçaran als nens i nenes, des del
balcó de la Casa de la vila.

COmissiÓ DE REis DE TORELLÓ

ACTIVITATS DE NADAL A TORELLÓ

L’Alcalde i tot el consistori, us desitgem unes bones festes!
Santi Vivet 
Alcalde de Torelló Desembre 2013
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