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Nou bus els diumenges

Guardiola estrena cinc expedicions a
partir del 6 de març
La direcció general de Transport de la Generalitat ha autoritzat l’ampliació de les freqüències de
l’autobús entre Sant Salvador de Guardiola i Manresa que permetran connectar els dos municipis
durant els 7 dies de la setmana.
A partir del 6 de març es posaran en marxa cinc noves expedicions entre les 5 de la tarda i les 9 del
vespre. La sortida des de Sant Salvador de Guardiola serà a dos quarts, mentre que a Manresa, el bus
sortirà a les hores en punt des de l’estació d’autobusos. La principal novetat que incorpora el recorregut
és la parada a l’estació de la Renfe per tal de poder enllaçar amb els trens de la línia R4.

L’AJUNTAMENT AL DIA
L’ajuntament estudia el trasllat del centre de dia
‘La Masia del Calvet’ a l’edifici de la nova llar d’infants
El 70% del pressupost
correspon a despeses de
funcionament de l’Ajuntament
i dels equipaments així com al
manteniment de la via pública
i dels edificis.
L’ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola estudia traslladar els
25 usuaris del Centre de Dia que
funciona a La Masia del Calvet a les
dependències de la nova escola
bressol municipal, al nucli antic. Les
noves instal·lacions, situades al tocar
de la zona de serveis de Guardiola,
millorarien tant les prescripcions
funcionals com de seguretat actuals.
L’alcalde, Albert Miralda, va exposar la
proposta durant el ple ordinari d’aquest mes del mes gener, en el decurs del qual també es va donar compte de
la xifra de 63.000 euros que l’ajuntament va destinar durant el 2015 a ajuts socials extraordinaris.
La proposta de trasllat es va començar a treballar en el marc de la revisió del pla d’evacuació en cas d’emergència
de l’actual Centre de Dia, ubicat al primer pis de La Masia. Les noves dependències, que no han arribat a tenir
usos educatius per falta de demanda, acull actualment
activitats d’esplai i lleure els caps de setmana.
El nou edifici reuneix les condicions per acollir
l’activitat que es desenvolupa a La Masia des del 1999.
Amb una oferta de 25 places conveniades amb l’ICASS,
actualment són 19 els usuaris que es beneficien del
catàleg de serveis sociosanitaris i de l’atenció de l’equip
de 10 professionals que treballen al centre, juntament
amb tres persones voluntàries que hi desenvolupen
activitats de suport en el lleure.
L’edifici ha estat objecte de diverses obres d’adequació
per tal de poder encabir-hi nous serveis el darrer, la
primavera passada, amb la creació del nou espai de
gimnàs, situat a la segona planta.
L’alliberament de l’espai del Centre de Dia permetria
a l’Associació de Veïns del Calvet desenvolupar nous
projectes, activitats culturals i socials i millorar les
condicions de les que ja es porten a terme.
Web: www.santsalvadordeguardiola.cat
E-mail: ssg.ajuntament@diba.cat
Facebook: facebook.com/santsalvadordeguardiola
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AJUTS SOCIALS 2015

Un total de 343 persones van rebre ajuts
socials amb caràcter extraordinari durant
l’any passat per un valor total de 63.000
euros. A aquesta xifra cal sumar-hi les
ajudes ordinàries als llibres de text, altres
bonificacions de caràcter social regulades per
normativa i les ajudes dels bancs d’aliments.
L’ajuntament està ultimant la Memòria de
Serveis Socials que recull el detall de les
aportacions concedides durant l’any passat.
Amb les dades globals de què es disposa,
l’ajuntament ja va incloure al pressupost
del 2016 una dotació de 70.000 euros per
garantir la demanda.
Font: www.santsalvadordeguardiola.cat
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El pròxim 13 de març arrenca la consulta
pel projecte d’Espai Públic i el procés
participatiu del nou Consell de la Vila.
PÀG. 4

GUARDIOLA ES MOU
Anem avançant. Seguim treballant per assolir els
reptes que ens hem plantejat i comencem a veure els
resultats d’aspiracions que reivindicàvem des de feia
molt temps.
A partir del 6 de març ja podrem dir que Sant Salvador
de Guardiola té connexió diària de bus amb Manresa:
els 7 dies de la setmana. Tots teníem clar que aquesta
ampliació del servei era necessària i, després de molt
insistir-hi i de demostrar que hi ha una demanda
real del servei, la direcció General de Transports ha
autoritzat noves freqüències.
Algú dirà que no és suficient, que no ens han
donat tot allò que volíem, i és cert. Però seguirem
defensant el dret de tenir una oferta que incorpori
també expedicions durant el matí i ho farem entre
tots, demostrant que l’aposta pel transport és una
aspiració col·lectiva.
En aquest Guardiolencs podreu veure la cara més
divertida del nostre municipi, com tots i totes us heu
abocat a la celebració d’aquelles festes que, com el
Nadal i el Carnestoltes, ens permeten gaudir plegats
i deixar de banda els maldecaps de cada dia. L’esforç
col·lectiu es mereix una treva de tant en tant, oi?
Aquestes deturades ens serveixen per agafar
embranzida i afrontar reptes nous com ara l’articulació
d’un model de participació ciutadana que sigui de
tots i per a tots i totes.
El 13 de març celebrarem una matinal de participació
on, a més de votar els projectes d’Espai Públic d’aquest
2016, esperem recollir les vostres aportacions per
constituir el futur Consell de la Vila, òrgan que regularà
les polítiques de partcipació al municipi.
Albert Miralda i Sellarés
Alcalde

Guardiola acull un projecte europeu per
a fomentar l’ocupació entre els joves de
la comarca del Bages.
PÀG. 5

GUARDIOLA CULTURA

Durant aquest darrer trimestre,
Guardiola ha bullit d’activitat amb la
celebració del Nadal i el Carnestoltes..
PÀG. 6

GENT DE CASA

Us presentem l’Albert Álvarez,
medallista d’atletisme guardiolenc.
PÀG. 7
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PARTICIPACIÓ
La Sala acollirà el 13 de març la consulta d’Espai Públic
i la matinal participativa per crear el Consell de la Vila
Un mur gegant per estampar-hi idees i
un set per explicar, davant de càmera, les
iniciatives ciutadanes, són els mecanismes
que s’habilitaran a l’interior del teatre de La
Sala per recollir les primeres aportacions
que serviran per encarrilar les taules de
treball destinades a redactar el reglament de
participació del nou Consell de la Vila.

El 13-M, digues la teva!

Durant el darrer trimestre, els tècnics de
la Diputació de Barcelona i la regidoria de
Participació de Sant Salvador de Guardiola
han iniciat el procés previ d’enquestes per tal
de fer un diagnòstic de la percepció que els
diferents col·lectius del municipi tenen tant
de la participació com d’aspectes relacionats
amb la cohesió social i el sentiment de
pertinença al poble.

Sant Salvador de Guardiola votarà els projectes candidats a obtenir els 20.000 euros de la partida pressupostària
d’Espai Públic 2016 a la consulta popular que tindrà lloc el diumenge, 13 de març, a l’espai polivalent de La
Sala. Les votacions es faran coincidir amb una matinal participativa per posar en marxa el futur Consell de la
Vila en el qual s’està treballant amb la Diputació de Barcelona.
El d’enguany és el tercer procés participatiu que l’ajuntament convoca perquè els veïns i veïnes decideixin
quina serà la destinació dels 20.000 euros que el pressupost municipal preveu invertir en projectes de millora
d’equipaments i de l’espai públic que sorgeixin de la voluntat ciutadana. El 15 de febrer es va tancar el termini
per presentar les propostes que s’han recollit durant un mes a través de la pàgina oficial del Facebook de
l’ajuntament. Les actuacions que més suport han rebut han estat la millora del camp de futbol municipal,
millores a la pista poliesportiva d’El Calvet, la construcció d’un bike park i pista de skate i un pla de millora de
les voreres.

El renovat pati de l’escola
L’escola Montserrat va mobilitzar mares, pares, mestres i alumnes a
l’entorn d’una Comissió de Pati que va definir, tant des del punt de
vista conceptual com funcional, quines eren les actacions que calia
desenvolupar per aconseguir l’espai d’esbarjo que volien.
Tal com defineix la Comissió, les actuacions perseguien convertir
el pati en un espai de convivència molt intens per tal de jugar
treballant valors i fent aprenentatges , com ara cuidar els companys,
l’espai i tenir cura de l’entorn.
Més informació del projecte:
http://fempatis.blogspot.com.es/
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La partida d’Espai Públic 2015 es
va destinar a aquest projecte.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Guardiola acull el projecte
‘Treball per a joves’
Sant Salvador de Guardiola acull l’oficina del projecte
‘Treball per a Joves’que es desenvolupa a set comarques
de Catalunya, entre elles el Bages.
La iniciativa, subvencvionada pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu,
es porta a terme a través d’una xarxa de 8 entitats
seleccionaran un total de 17 joves, entre 16 i 29 anys,
per ajudar-los a incorporar-se al mercat laboral.
El projecte es materialitza en un procés integral
d’acompanyament individualitzat per millorar el perfil
professional i la posterior incorporació i manteniment
al món del treball dels usuaris.
L’oficina d’atenció del projecte, està oberta cada matí,
menys els dimecres, de 9 a 2/4 de 3. Us hi podeu posar ‘Treball per a joves’ és una iniciativa a nivell
en contacte trucant a 93 835 80 25 o bé a través de
europeu per reduir l’atur juvenil
correu electrònic: thaisrod@sinergia.org.

Campanya de bonificació de la taxa d’escombreries
’ajuntament ha posat en marxa per quart any
consecutiu la campanya per fomentar l’ús de la
deixalleria municipal amb l’aplicació de bonificacions
del 20% sobre la taxa de les escombraries a totes
aquelles persones que acreditin haver fet un mínim de
sis usos del servei.
Els carnets d’usuari ja estan a disposició de totes
aquelles persones que vulguin sol·licitar-lo al taulell
d’atenció al públic de l’ajuntament.
Per tal que el descompte es faci efectiu, l’usuari
haurà d’entregar el carnet amb la totalitat de caselles
segellades, conforme s’ha fet el dipòsit de voluminosos
en sis ocasions diferents. El termini habilitat és fins el
30 de juny.

Nou mercat dels diumenges

Els paradistes es poden inscriure
fins el 18 d’abril a l’ajuntament.

Sant Salvador de Guardiola estrenarà el pròxim 1 de maig el nou
mercat dels diumenges al Calvet. El projecte és fruit del procés de
millora i reactivació que ha portat a terme la regidoria de Promoció
Econòmica amb l’objectiu de rellançar el mercat com a principal
esdeveniment comercial del municipi.
El mercat està obert a parades de productes agroalimentaris de
proximitat, artesania local i articles de segona mà. Totes aquelles
persones que estiguin interessades en participar-hi poden fer la
sol·licitud a l’ajuntament, en horari d’atenció al públic. El termini
finalitza el 18 d’abril.
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ACTUALITAT
Compte enrere pel retorn del retaule
Els elements del retaule es van traslladar al Centre de Restauració de la Generalitat abans de la
seva instal·lació definitiva a l’església de Sant Sadurní de Salelles
El Retaule de la Mare de Déu del Roser de Salelles, exposat
els darrers anys al Museu Comarcal de Manresa, ha passat pel
Centre de Restauració de Béns Mobles abans de ser traslladat
a la parròquia de Sant Sadurní de Salelles. En compliment
del conveni signat el 6 de novembre passat, l’Ajuntament de
Manresa, el retaule s’havia de lliurar abans del 29 de febrer, data
límit fixada en el document.
El trasllat provisional al Centre de Conservació abans del
muntatge definitiu a Salelles va tenir lloc el 25 de febrer. Atès
que la parròquia ha de complir les condicions d’exposició,
conservació i seguretat determinades pel Departament de
Cultura de la Generalitat, s’ha elaborat un projecte de trasllat,
muntatge i conservació.

GENT DE CASA

Albert Àlvarez, atleta
guardiolenc a l’elit de
l’atletisme espanyol

Guardiola tanca un Nadal
marcat per l’estrena dels
nous bar i espai social de
La Sala
Èxit de públic de la Setmana de la Infància
Guardiola ha viscut un de les festes nadalenques més
participades amb una multitudinària cavalcada i ple
a vessar a les funcions dels Pastorets. Les activitats al
pavelló poliesportiu de la Setmana de la Infància han
estat un èxit de públic. També han reeditat el poder de
convocatòria el concurs de pessebres de La Guíxols i
la revetlla popular de Cap d’Any.
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Guardiola pot presumir de tenir un atleta de primera.
Es tracta del jove Albert Álvarez que, als seus 26 anys,
acumula una trajectòria d’èxits en discilplines com
el declatló (4t del rànquing espanyol a l’aire lliure
en categoria absoluta 2014-2015) o el salt del perxa,
amb el qual es va declarar campió autonòmic a
Palència(2014). Format al CAM, a Manresa, també ha
competit amb el FCB. Actualment milita el Numantino
de Soria, un dels millors clubs d’atletisme espanyols.

GRUPS MUNICIPALS
Per un poble participatiu,
governem-nos

La democràcia és
informació i participació

Aconseguir la participació de la gent del poble en les
decisions que es prenen a l’Ajuntament és un dels principals
eixos de treball de la CUP amb l’objectiu de passar del
model imperant de delegació de la presa de decisions
a la participació directa. Per fer efectiva la participació
col·lectiva, cal que es prenguin mesures de transparència
i obrir a la població tota la informació necessària perquè
pugui participar de les decisions. I a partir d’aquí cal trobar
mecanismes de participació com ara uns pressupostos
de l’Ajuntament realment participatius, obrir el Ple a la
participació i l’impuls del Consell de la Vila.
El Consell de la Vila, que després de passar una legislatura al
calaix per manca de voluntat política de l’equip de govern,
ara sembla que es vol tornar a impulsar. Es tractaria d’un
espai de participació de les diverses associacions i veïns i
veïnes del nostre municipi. Pel bon funcionament d’aquest
espai, cal que sigui el més horitzontal possible, amb un
funcionament assembleari i autònom. I sobretot cal que
les decisions que prengui el Consell de la Vila es portin a
terme sense excuses.

En democràcia, la participació ciutadana de totes les
forces polítiques és necessària i per primera vegada,
l’ajuntament deixa un buit perquè també nosaltres
com a oposició, puguem participar aquí, amb la
nostra opinió.

CUP GUARDIOLA

Contacte: guardiolacup.cat
Facebook: facebook.com/candidaturaunitatpopularguardiola

Falta una participació activa del poble en els plens.
Esperem que amb el temps es corregeixi tant per part
del poble, com de l’ajuntament.
Els guardiolencs i guardiolenques assistint a ells i
l’ajuntament donant-los veu.
Amb el poble assistint als plens i l’ajuntament donantli veu, s’acabarà amb el sistema patriarcal amb el qual
ens governen com si fóssim nens.

DESPERTEM! SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
Facebook: Despertem St. Salvador de Guardiola/Podem St
Salvador de Guardiola

ERC a Guardiola torna a
l’ajuntament

Posem fil a l’agulla

Com a valors Republicans, entenem, per sobre de tot, que
no hi ha progrés si no és per a tothom, i aquest sentit de
justícia social és el que ens mou.
Al Juliol ens va tocar reviure el neguit del foc i veure amb
orgull el moviment solidari que va generar. A principis de
tardor, el poble va centrar l’atenció mediàtica pels fets del
centre “l’Estrep” on lluny d’amplificar el soroll, vam creure
que calia un treball professional, discret i constant.
Més endavant hem assistit a la solució donada a “la Sala”
on veiem una engegada descafeïnada, lluny de la intenció
inicial de disposar d”un necessari Casal Social com punt de
trobada i espai on desenvolupar activitats entitats i veïns.
Ens crea certa desconfiança que totes aquestes energies
focalitzades a un enrenou constant, ens distreguin del
veritable objectiu a assolir. Aquest és un dels motius que
ens va moure a votar en contra dels pressupostos del
2016.
Hem impulsat i participat en actes d’afirmació Nacional,
com l’onze de Setembre, i hem format part de la coalició
“Junts pel Sí.
ERC-SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

Veïns i veïnes, estrenem disseny i espai per les
nostres propostes, crítiques o afalags. Primerament
agraïm a l’equip de govern el deixar-nos participar en
aquest projecte. Dit això, volem fer conèixer la nostra
intenció de destinar aquest espai tant a observacions
com a propostes i fer-lo servir com a canal de difusió
cap al municipi. Avui, volem fer ressò d’una queixa
continuada. L’ajuntament, va fer una gran inversió en
una màquina escombradora equipada amb diferents
capçals, pala llevaneus, desbrossadora, volquet, tolva
per sal... però, aquesta inversió s’està amortitzant?
La màquina brilla per la seva absència, no se li dona
mai un ús continuat. Al municipi tenim molts km de
carrers asfaltats que fa falta netejar, posem seny, tenim
una plantilla massa justa per fer el manteniment
de tots els nuclis urbans, fem servir les eines de les
que disposem. ORGANITZAR, PLANIFICAR i sobretot
GESTIONAR RECURSOS són molt més que paraules a
les que hem de treure profit.

Facebook: facebook.com/ ERC-Sant-Salvador-de-Guardiola

Contacte: fentfeinassguardiola@gmail.com
acebook: facebook.com/ Fentfeina

FENT FEINA SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
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AGENDA D’ACTES
VOLCAT 2015
Dia: 26/03/2016
La cursa ciclista catalana inclou punt d’avituallament a Guardiola.
Per ser voluntari contactar amb la regidoria d’Esports.

RAL.LI CLÀSSIC MOTOR
Dia: 2/04/2016
Ral·li de vehicles clàssics. Recorregut per la carretera d’Òdena
amb etapa al terme de Sant Salvador de Guardiola.

TELÈFONS D’INTERÈS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aigües: 93 872 55 22
Ajuntament: 93 835 80 25
Bilbiobús: 649 09 38 90
Biblioteca pública: 93 835 82 72
CAP Edifici Serveis: 93 875 93 31
CAP Masia del Calvet: 93 875 93 91
Educadora social i treballadora familiar: 648 09 15 35
Escola Bressol: 93 835 30 97
Escola Montserrat: 93 835 40 40
Farmàcia: 93 835 26 00
Farmaciola: 93 835 43 92
Mosso d’Esquadra: 93 875 98 00
Parròquia de Salelles: 93 835 50 49
Parròquia de Sant Salvador: 93 835 80 03
Taxi: 605 97 93 19 / 696 23 36 36 / 665 52 61 70
Vigilants: 636 278 324

DUATLÓ INFANTIL
Dia: 9/04/2016
Duatló infantil del Consell Comarcal del Bages amb la
coorganizació de la regidoria d’Esports de l’ajuntament.

FESTA DE SANT MARC
Dies: 22-23-24 d’abril
2a Fira del Pa i el Vi.
Degustació de vins i tastos de productes artesanals.
Tradicional missa de Sant Marc amb la benedicció i repartiment
del panet.
Dinar d’Homenatge a la Gent Gran
Consultar programa específic
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