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Prevenció del foc

S’aprova un pla director amb mesures
per reduir el risc d`incendi
L’ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha treballat en un document que recull un seguit de
directrius que han de servir per posar les coses més difícils al foc. Es tracta del nou Pla Director de
Prevenció d’Incendis municipal, un document que inclou també mesures preventives per a edificacions
situades al bell mig de l’espai forestal.
L’experiència viscuda en els darrers anys, especialment el foc forestal que el juliol passat va afectar la
urbanització de Ca l’Esteve, ha portat l’ajuntament a fer un treball de definició dels principals factors de
risc a partir del qual s’han definit un seguit d’accions entre les quals en figuren algunes que requereixen
la implicació directa dels particulars i propietaris de parcel·les en zona forestal.

GUARDIOLA AL DIA
L’ajuntament elabora un pla amb mesures destinades
a prevenir els incendis als nuclis i urbanitzacions
El passat 21 de maig es va
portar a terme un simulacre
per posar a prova recursos i
efectius davant el foc
Establir les directrius i les actuacions
adreçades a evitar els risc d’incendis el
terme municipal de Sant Salvador de
Guardiola és l’objectiu de Pla Director
de prevenció d’incendis municipal.
El pla incorpora accions indispensables
com ara la implementació de les
franges de protecció de masies i
habitatges en sòl forestal i les franges
de protecció en zones urbanitzades.
També es preveu posar en marxa
un sistema de vigilància periòdica
de sòl agrícola, camps abandonats i
guarets.

Mercè Conesa inaugura a Sant Salvador de Guardiola
el primer Racó Cultural de Catalunya
Bocins de la història local de Sant Salvador de
Guardiola amb episodis clau de la història de
Catalunya conviuen des d’avui a la plaça Onze de
Setembre, el passat 29 d’abril es va inaugurar el
primer Racó Cultural de Catalunya. L’acte va comptar
amb la presència de la presidenta de la Diputació de
Barcelona, Mercè Conesa, i de la il·lustradora d’aquest
projecte, Pilarín Bayés.
Es tracta d’un projecte de l’empresa Happyludic
que ha dissenyat llibres gegants pensats per omplir
d’història i d’històries espais emblemàtics del país.
Les estructures mostren episodis de la història de
Catalunya als quals s’hi afegiran aviat els continguts
d’història local que s’han preparat per al projecte.
L’objectiu, segons Albert Miralda, és ‘completar el
cercle i donar la importància necessària que ha de
tenir el municipi’.
En aquest sentit, l’alcalde va posar de relleu el fet que‘la
possibilitat de tenir la història de Catalunya il·lustrada
per la Pilarín Bayés posa en valor aquest racó cultural
i li dóna un atractiu per a tots els públics’.
Web: www.santsalvadordeguardiola.cat
E-mail: ssg.ajuntament@diba.cat
Facebook: facebook.com/santsalvadordeguardiola
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L’alcalde guardiolenc ha finalitzat la seva intervenció
agraint la presència de la presidenta de la Diputació de
Barcelona, Mercè Conesa, ‘fet que ens permet assolir
dues fites: donar rellevància a la inauguració i de fer,
de forma implícita, un agraïment i un reconeixement
necessari a una institució que tan suport dóna al món
local.”
Font: www.santsalvadordeguardiola.cat
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Unes 500 persones participen a la 22a
Festa Homenatge a la Gent Gran durant
les festes de Sant Marc.
PÀG.4

GUARDIOLA ACTUALITAT
Hem complert el primer any d’aquest nou mandat
municipal que el 13 de juny del 2015 arrencava amb
un nou horitzó d’expectatives i projectes engrescadors
per seguir fent de Sant Salvador de Guardiola un
municipi d’oportunitats per a tots els seus veïns i
veïnes.
Us confio obertament la satisfacció que m’inspira veure
un equip que ha estat cada dia, des que es va constituir
el nou ajuntament, treballant amb empenta, il·lusió
i molt coratge en el desenvolupament de projectes,
iniciatives, activitats i serveis que són imprescindibles
per fer de Guardiola un municipi actiu i amb futur.
No us estic parlant de grans projectes, sinó d’una
feina continuada que no genera grans titulars però
que acaba millorant directament la qualitat de vida
de tots i cada un de vosaltres.
Hem reinventat el mercat, perquè creiem que
Guardiola té prous actius i elements -com els
productors i artesans locals- per compartir a dins i
a fora del municipi. Hem arrencat una programació
cultural estable a La Sala, amb l’aspiració que, en
algun moment, hi trobeu una proposta que us faci
gaudir i somiar. És necessari que així sigui.
Seguim prenent molt seriosament la participació i
us hem cridat sempre que hem tingut l’oportunitat
de fer-ho: per triar els projectes d’espai públic i ara,
també, per consituir el Consell de la Vila que tindrem
en solfa aquest 2016.
Durant el darrer any, hem treballat de valent
en la prevenció d’incendis, i ho hem fet amb el
convenciment de que aquesta feina, com a la vida,
només té resultats si tenim el compromís de la gent.
Albert Miralda i Sellarés
Alcalde

El nou mercat municipal s’estrena amb
una vintena de parades i la presència de
productors i artesans locals.
PÀG. 5

GUARDIOLA CULTURA

Salelles festeja el retorn del Retaule del
Roser amb una processó multitudinària i
una missa commemorativa.
PÀG. 6

GENT DE CASA

Us presentem en Marc Sellarés, el
guardiolenc que ha posat Guardiola al
mapa a través de l’art transgressor.
PÀG. 6
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GUARDIOLA ES MOU
Sant Salvador de Guardiola s’adhereix al projecte
‘Liceu a la Fresca’ amb la retransmissió de ‘La Bohème’

121 municipis participants

L’ajuntament també ha guanyat el concurs
‘Butaca 2016’ amb una fotografia de la
butaca vermella, amb Montserrat al fons, que
il·lustrarà la pròxima temporada del ‘Liceu a
la Fresca’. La imatge va ser la més votada del
total de xx presentades a concurs.

La plaça de l’església de Sant Salvador, al nucli antic de Guardiola, s’ha convertit per primera vegada en
escenari a l’aire lliure per a l’òpera La Bohème. Aquest espai va acollir el 8 de juliol la pantalla gegant des d’on
els assistents van poder gaudir, de forma totalment gratuïta, de la retransmissió d’aquesta òpera de Puccini en
el marc del programa ‘Liceu a la Fresca’.
Sant Salvador de Guardiola és enguany un dels 121 municipis que participa d’aquest projecte que el Teatre
del Liceu impulsa des de l’any 201t5 per tal de buscar nous públics arreu del territori. La presentació es va fer
el passat 4 de juliol a Barcelona, i va comptar amb la participació dels representats dels ajuntaments adherits.
En representació de l’ajuntament de Sant Salvador de Guardiola hi van participar l’alcalde, Albert Miralda, i la
regidora de Comunicació, Participació i Transparència,Anna Llobet.
L’adhesió a aquest projecte s’ha portat a terme amb l’objectiu principal d’obrir la temporada cultural d’estiu a
Guardiola amb una iniciativa potent i de qualitat que, alhora, contribueixi a acostar l’òpera a un tipus de públic
que, segons Anna Llobet, ‘ no hi entraria en contacte sense iniciatives com aquesta.’

Dinar multitudinari a festa d’homenatge a la gent gran
El pavelló poliesportiu municipal s’ha tornat a vestir de gala per
acollir les prop de 500 persones que enguany han participat la
22a Festa d’Homenatge a la Gent Gran que anualment organitza
l’ajuntament de Sant Salvador de Guardiola durant les festes de
Sant Marc.
L’acte inclou el reconeixement a l’avi i l’àvia de més edat del municipi
que enguany es va fer a Joan Picart, pels seus 100 anys, i a Manuela
Roncero, de 95. El servei del dinar va anar a càrrec dels nens i nenes
de 6è de primària de l’Escola Montserrat. que van presentar l’Auca
dedicada a la gent gran que van treballar al centre.
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ACTUALITAT
El nou mercat municipal al Calvet s’estrena amb una
vintena de parades i els productors i artesans locals
El nou mercat municipal dels diumenges es va
estrenar l’1 de maig amb una vintena de parades
oferint els seus productes a l’entorn de la plaça del
Pi. La inauguració del nou espai tindrà lloc a les 12
del migdia, i comptarà amb la presència de l’alcalde
de Sant Salvador de Guardiola, Albert Miralda, i del
regidor de Promoció Econòmica, Mario Vendrell.
L’ajuntament va aprovar la tardor passada el nou
reglament per posar en marxa un mercat municipal
amb caràcter estable que obrís la porta a la participació
de productors i artesans locals així com a la venda
d’articles de segona mà.
L’estrena del mercat va anar acompanyada d’una sèrie
d’activitats de dinamització, amb actuacions musicals
i espectacles, que es van programar durant els
primers diumenges de maig per incentivar l’afluència
de públic.

Mario Vendrell: ‘Calia introduir elements
diferencials que hem aconseguit donant
cabuda als nostres productors i artesans’

La ruta de la Font del Boix estrena senyalització
L’ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha fet un
pas més en el projecte de promoció de les rutes a peu
per l’entorn natural del municipi amb la senyalització
dels 19 quilòmetres de recorregut del camí de la Font
del Boix.
Amb una inversió de 21.000 euros aportats per la
Diputació de Barcelona, s’ha finalitzat la instal·lació de
la senyalització orientativa i dels punts d’interès amb
informació de valor patrimonial durant tot el traçat.

La senyalització té un format innovador i
aporta informació sobre els elements més
destacats al conjunt del recorregut.

Conveni per connectar Sant Marc al clavegueram
L’alcalde de Manresa i president de la Mancomunitat de Municipis
del Bages per al Sanejament, Valentí Junyent, i l’alcalde de Sant
Salvador de Guardiola, Albert Miralda, van signar el passat 4 de maig
el conveni que permetrà fer la connexió de les aigües residuals dels
habitatges del passatge de Sant Marc, al Calvet, al clavegueram
municipal.
El pressupost per fer aquesta actuació és 22.066,73 Eur, IVA inclòs.
L’obra serà executada per la Mancomunitat i serà finançada
íntegrament per l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.
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CULTURA I FESTES
Salelles festeja el retorn del Retaule del Roser
Més d’un centenar de persones va donar la benvinguda al retaule en el marc de la festa
popular organitzada l’abril passat per la Comissió Pro-retorn del Retaule de Salelles
Una representació de l’ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola, encapçalada per l’alcalde Albert Miralda, va participar
en la celebració consistent en una processó, una litúrgia i un
berenar que es van desenvolupar enmig d’un ambient marcat
per l’emotivitat i l’alegria d’haver posat el punt final a un procés
que ha durant prop d’una dècada.
Entre els moments més emotius de la tarda cal destacar el minut
de silenci que es va fer un cop acabada la processó, i abans de
començar la missa, en memòria dels difunts de la parròquia que
van participar del procés de reivindicació del retorn del retaule.
El segon moment àlgid va ser la interpretació dels Goigs de la
Mare de Déu del Roser, a càrrec de la Coral de Salelles, que van
arrencar un aplaudiment generalitzat entre els assistents, al final
de la missa.

GENT DE CASA

Marc Sellarès, l’artista que
posa Guardiola al mapa
del món amb el seu Bosc
de les Creus
La Gimcana Garrina
s’estrena amb èxit a la
Festa Major de Salelles
El temps no va fer afluixar la participació
Tant si plou com si fa sol, la Festa Major de Salelles
convalida el seu poder d’atracció amb l’elevada
participació a les activitats que la consoliden com la
cita festiva de primavera per excel·lència.
A banda dels actes tradicionals, com les bitlles, el
concurs de pintura ràpida, els jocs infantils i les
vetllades musicals, la principal novetat d’enguany va
ser la Gimcana Garrina que va aplegar participants
de totes les edats disposats a superar les proves d’un
circuit al més pur estil de les curses espartanes.
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Foto: www.marcsellares.cat

De Marc Sellarès podem dir que és un guardiolenc
que ha aconseguit posar al mapa el nostre municipi
gràcies a l’espai d’art nascut de les cendres que aquest
llicenciat en Belles Arts que exerceix de bomber va
crear l’estiu del 2015, després de l’incendi d’Òdena.
A prop del Bruc es poden admirar les 200 estructures
d’entre 2 i 10 metres, en un bosc, a cavall entre les
comarques de l’Anoia i el Bages, que va resultar
devorat per les flames en l’incendi del juliol passat.

GRUPS MUNICIPALS
Cal recilar ... per estalviar!

Un any de legislatura

La despesa que suposa la recollida de deixalles a Guardiola
és ben elevada: en el pressupost del 2016 hi ha prevista una
despesa que s’aproxima als 300.000 € i que puja any rera any.
Això suposa una despesa real de gairebé 100 €/habitant.
Per què el servei de recollida d’escombraries és tan car?
1- Reciclem molt poc: Tot el que llancem al contenidor gris, va
a parar a l’abocador i ens costa molts més diners que no pas
reciclar.
2- Dispersió urbana: Els camions d’escombraries han de fer
molts quilòmetres degut a la dispersió urbana del municipi.
3- Servei privatitzat: El servei el fa una empresa privada, que
obté benefici d’aquesta recollida.
Què proposem?
1- Responsabilitat: si els veïns i veïnes som responsables i
reciclem, el cost serà menor.
2- Municipalitzar el servei: Si l’Ajuntament es fa responsable de
la recollida, hi haurà un estalvi, ja que s’estalviarà el benefici que
s’endú l’empresa privada.
3- Estudi de noves fórmules de recollida: Crear una comissió
d’estudi per millorar el servei (ubicació de contenidors,
establiment de compostadors col·lectius, recollida tipus porta a
porta, etc.)

Quan vàrem iniciar el projecte de la nostra candidatura
per a les eleccions municipals, mitjançant una llista de
candidats triada en primàries obertes, la nostra màxima
va ser que intentaríem aprofundir i buscar la participació i
l’accés a la informació de tots, en el dia a dia de la política
municipal del nostre poble.
Per a això, hem promogut reunions i assemblees obertes
i tenim en funcionament varis canals de comunicació
permanent a través de les xarxes socials, a més de publicar
fullets i butlletins informatius.
Sabíem de les dificultats, i més en el nostre poble, on si
alguna cosa s’ha incentivat ha estat i és, la desmotivació a
la participació ciutadana. Fora de les activitats lúdiques i
festives. Però seguirem en l’intent.
Ha estat un any d’acostament i aprenentatge del
funcionament del nostre ajuntament, en el qual malgrat
la majoria absoluta de l’equip de govern, hem realitzat
propostes i hem participat activament, especialment en
l’àmbit dels temes socials.

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

Facebook: Despertem St. Salvador de Guardiola/Podem St
Salvador de Guardiola

#Fempoble #Fempaís
Valorem molt positivament el treball conjunt de tots
els grups municipals per dinamitzar i millorar el mercat
setmanal dels diumenges al Calvet, hi continuarem...
ERC Guardiola sempre ens hi trobareu per sumar i construir
en benefici del poble, sempre hi som.
I tornarem a sumar, amb la moció de l’ iniciativa ciutadana
“Anem a Mil” per un salari mínim digne, mai menys de
1000€. ERC la entrarà junt amb tots els grups polítics
municipals en bloc, #fempoble #fempaís
Des dels ajuntaments estem fent i defensant la dignitat de
tots/-es, apropant-nos i construint el País que som, el País
que volem.
L’ Independència és l’ únic canvi POSSIBLE.

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

Ens queda molt per fer i per això seguim necessitant el vostre
suport i col·laboració, imprescindibles, per obrir de bat a bat el
nostre ajuntament a tots els guardiolencs i guardiolenques.

Posem fil a l’agulla
Ja tornem a ser aquí! I aquesta vegada volem destinar

aquest espai a fer una crida
que ens afecta a tots! El nostre poble s’està tornant
l’abocador del Bages!!! Bé, per
dirho
de manera subtil… Nomès fa falta que passejeu per algun
dels carrers més
apartats del Calvet i en algun cas de Salelles… Alguns
individus que no son del poble,
i de vegades, que sí ho son… converteixen els nostres
contenidors en veritables
abocadors. Hem de ser més cívics, els actes d’aquestes
persones ens toquen la
butxaca a tots. S I, A TOTS! , si reciclem portarem
menys tones de rebuig a l’abocador i d’aquesta
manera podem aconserguir reduir penalitzacions per tona
de rebuig portada a l’abocador, ja que aquestes
repercuteixen en el rebut de les escombraries de
cada any. En general, no sé a vosaltres, però arribar
a un poble i trobar brossa acumulada als contenidors
… Aqui ho deixem…..
Contacte: fentfeinassguardiola@gmail.com
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L’AJUNTAMENT INFORMA
VINE A CANTAR AMB LA CORAL DE SALELLES

AVÍS
PROCÉS DE REGULARITZACIÓ CADASTRAL
La Direcció General del Cadastre, organisme que depèn
del Ministeri d’Hisenda de l’estat, ens ha comunicat que
està duent a terme una revisió de totes les construccions
de Sant Salvador de Guardiola, una acció que també afecta
una quarentena d’altres municipis.

Vols formar part de la coral? La teva veu ens pot ajudar a
cantar més i millor. Busquem nous cantaires per incorporar
al grup coral. Posa’t en contacte amb nosaltres a través de
la pàgina web de l’ Associació de Veïns de Salelles.

TRAMITA L’ABONAMENT PER A LA PISCINA
El passat 24 de juny va començar la temporada d’estiu a
la piscina municipal. Si encara no teniu l’abonament, el
podeu sol·licitar de 10h a 13h del matí a l’Ajuntament, i els
dimarts i dijous a la mateixa piscina, en horari de tarda, de
17h a 19h.
Informeu-vos primer de les bonificacions que podeu
obtenir en el preu.

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

L’objectiu que s’ha fixat l’oficina del cadastre és donar d’alta
totes aquelles construccions que no tributen, tant a rústica
com a urbana: piscines, ampliacions, noves edificacions,
reformes importants, coberts...qualsevol construcció que
no hagi estat legalitzada en el seu moment.
Com a novetat s’incorporaran al fitxer del cadastre les
construccions en zona rústica que no tributaven fins al
moment.
Aquesta revisió consta de dues fases :
1) Un treball de camp que consisteix en inspeccions fetes
a peu de carrer per part del personal contractat per la
mateixa oficina del cadastre sense accedir en cap cas a les
finques privades .
2) Notificació als interessats de la incidència no
regularitzada. Qualsevol irregularitat en les zones urbanes
porta associada una taxa. En tots els casos es preveu un
període de temps que es determinarà per poder presentar
al·legacions.
Per qualsevol aclariment sobre aquest tema podeu dirigirvos presencialment o telefònicament a l’Ajuntament.
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