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Campanya pel reciclatge
Novetats en la recollida selectiva per
millorar l’índex de reciclatge del poble

L’ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha fet efectiva, al llarg dels mesos d’octubre i de novembre,
una reestructuració de la recollida selectiva d’escombraries. L’efecte més visible d’aquesta mesura és el
canvi d’ubicació dels contenidors, que té la finalitat d’ampliar els punts de recollida on es puguin trobar
totes les fraccions (brossa orgànica, paper, vidre i rebuig). Aquesta actuació també ha portat un major
endreçament de l’espai públic del municipi, ja que s’ha reduit el nombre de contenidors individuals al
carrer. El projecte, coordinat per l’àrea de Medi Ambient del consistori, pretén incrementar els nivells de
reciclatge del municipi per igualar-los als de la resta de la comarca. Fins ara, l’índex de reciclatge de Sant
Salvador de Guardiola era del 16%, el tercer més baix de tota la comarca del Bages, fet que comporta
uns efectes negatius molt importants en el nostre entorn. La mesura s’emmarca en la nova campanya
de la Generalitat ‘Redueix, Reutilitza, Recicla, REACCIONA’, que vol continuar fomentant la recollida
selectiva de residus, incidint especialment en les persones que no separen la brossa domèstica.

GUARDIOLA AL DIA
Sant Salvador de Guardiola congela les taxes i els
impostos per a l’any 2017
L’Ajuntament aprova un pressupost de 3’8
milions d’euros per a l’any 2017, el que suposa
un 5’7% més que l’exercici del 2016
L’equilibri entre el compromís social i la sostenibilitat
financera marca els comptes del 2017. El pressupost
d’ingressos augmenta aproximadament un 4%
respecte l’exercici anterior, tot i la congelació dels
impostos (com l’IBI), taxes i preus públics que
contemplen les ordenances fiscals, aprovades
també a la mateixa sessió plenària extraordinària.
L’ajuntament manté el criteri de congelació dels
darrers anys, amb la incorporació de rebaixes i
bonificacions en diversos àmbits.
El capítol corresponent a les transferències corrents,
on s’hi inclou l’ajuda a les famílies o el Banc
d’Aliments, incrementa en un 14% respecte el 2016. El
pressupost contempla també 287.000 € previstos per
a un total de nou actuacions d’obres i manteniment

de la via pública i equipaments municipals, entre
elles l’arranjament de carrers i camins, millores en
l’enllumenat, l’adequació de l’edifici de La Sala i
l’arribada de la fibra òptica al polígon de Salelles.

Tens un smartphone? posa’t el poble a la butxaca!

Sant Salvador de Guardiola es convertirà ben
aviat en un municipi 2.0 amb un nou web
municipal, una nova aplicació mòbil i un nou
compte de Twitter.
El nou web municipal, dissenyat en col·laboració amb
la Diputació de Barcelona, us aproparà la informació
d’una manera dinàmica, senzilla i accessible des
de tots els dispositius. Amb un disseny actualitzat
i millorat, el portal web serà més fàcil de navegar,
tot combinant continguts estàtics i dinàmics de la
Web: www.santsalvadordeguardiola.cat
E-mail: ssg.ajuntament@diba.cat
Facebook: facebook.com/santsalvadordeguardiola
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forma més entenedora possible per a que la vostra
experiència sigui positiva, tant si ens visiteu des
del vostre ordinador, com si ho feu des de la vostra
tauleta o smartphone.
Els articles, notícies, avisos, etc. els podreu també
trobar enllaçats a les xarxes socials. Després de la
bona acollida del compte de Facebook, n’obrim
un al Twitter. Com a gran novetat, aviat també
entrarà en funcionament una APP per a dispositius
mòbils, un projecte ambiciós que canviarà la relació
entre l’Ajuntament i els veïns i veïnes. Entre altres
funcionalitats, els usuaris de l’aplicació podran
enviar “fotodenúncies” directament a l’Ajuntament,
contestar enquestes i rebre avisos urgents via SMS.

DES DE
L’ALCALDIA

SUMARI
ESPORTS I FESTES

La cursa Corriols de Guardiola manté el
seu èxit de convocatòria amb més de
500 participants en els dos dies de cita
PÀG. 4

GUARDIOLA ACTUALITAT
Sempre he tingut el dubte de com fer arribar millor
la informació municipal als veïns/es. Tenim serveis
que encara avui són desconeguts per una part de
la població: la deixalleria, la recollida porta a porta
de voluminosos i altres que estan en funcionament.
Per aquest motiu, la comunicació és necessària i
imprescindible, però moltes vegades es fa difícil
arribar a tothom amb fluïdesa i agilitat, doncs els
hàbits son diversos i la tipologia del nostre municipi
dificulta poder arribar de forma continuada i amb
mitjans físics a totes les llars.
Ja us puc avançar que fem un pas més en aquest
sentit i prova d’això és la imminent posada en
funcionament de l’APP de Sant salvador de Guardiola,
una aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes que de
ben segur millorarà la interacció entre Ajuntament
i ciutadania. La renovació del web i la posada en
marxa del compte de Twitter seran, juntament
amb el Facebook, canals per arribar més i millor als
guardiolencs i guardiolenques.
Però continuem amb l’estudi i la preocupació per
la recollida d’escombraries i el reciclatge, els plans
i actuacions en prevenció d’incendis, la posada en
marxa del Consell de la Vila, actuacions de millora
de les infraestructures del municipi i tot un seguit de
jornades de formació en diferents àmbits per anar
completant accions de govern que es fan visibles.
Per davant tenim un nou any que de ben segur
ens refermarà en les actuacions a l’espai públic i els
serveis , sense oblidar l’atenció i suport a les famílies,
com són la subvenció del 70% del cost dels llibres de
l’escola i les ajudes i bonificacions en diferents àmbits
de la llar a qui més ho necessita.
Albert Miralda i Sellarés
Alcalde

Sant Salvador de Guardiola constitueix
el nou Consell de la Vila
PÀG. 5

GUARDIOLA CULTURA

L’espectacle de màgia ‘Il·lusions’ , de Jordi
Caps i Fèlix Brunet, encisa el públic de La
Sala
PÀG. 6

SOCIETAT

La consellera d’Agricultura, ramaderia,
pesca i alimentació, Meritxell Serret, de
visita a Sant Salvador de Guardiola
PÀG. 6
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ESPORTS I FESTES
La cursa Corriols de Guardiola manté el seu èxit de
convocatòria aplegant prop de 600 corredors

La matinal d'esport i natura s'ha consolidat com la
cita de referència al calendari de curses de muntanya al territori, aconseguint una participació de
prop de 600 corredors i corredores que, entre dissabte 22 d’octubre i diumenge 23 d’octubre, van
prendre part en alguna de les tres modalitats de la
cursa: la Corriols de 10 quilòmetres, la de 5 quilòmetres i la Corriolets.
La segona pujada del KV al Montgròs, celebrada
dissabte, va doblar la participació de la primera
edició, amb 54 corredors. Els participants van completar l’ascens de 2,5 quilòmetres al cim del Mont-

gròs, amb un desnivell de 300 metres. La cursa de
10 quilòmetres va rebre el nombre més nombrós
d’atletes de la cita, amb més de 200 inscrits, tot registrant un rècord participatiu. Per que fa al recorregut dels 5 quilòmetres, un centenar de participants
van aconseguir completar la cursa.
Amb gairebé 250 participants, la Corriolets, la cursa
dels atletes més joves, també va mantenir el nivell
de convocatòria en les seves tres categories: de 2
quilòmetres, per a joves d’entre 10 i 12 anys; 800
metres, per a corredors d’entre 7 i 9 anys i els 400
metres per als més menuts, a partir de 6 anys.

Artesania i tradició medieval per Tots Sants
La Fira de La Torrada, celebrada el passat 30
d’octubre, va tornar a aprofitar la celebració de Tots
Sants per desplegar el clàssic mercat de productes
agroalimentaris i artesanals al nucli antic del poble,
acompanyat d’una exhibició d’arts i oficis, una mostra
de fruits de tardor, un taller infantil de carbasses i la
tradicional explicada de contes i castanyada. El plat
fort de l’edició d’enguany va arribar de la mà de
l’exposició de vehicles antics a càrrec dels Amics del
motor clàssic La Llacuna.
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ACTUALITAT
El polígon de Salelles disposarà de fibra òptica el 2017
Una de les grans reivindicacions per al polígon
industrial de Salelles serà una realitat l’any 2017. La
fibra òptica arribarà finalment a la zona i permetrà
millorar els serveis i optimitzar les comunicacions
d’aquest nucli industrial de Sant Salvador de
Guardiola. L’actuació es recull en els pressupostos
municipals per al 2017, que compta amb unes
partides econòmiques de 31.000 euros destinades al
desplegament de les millores.

La implantació de la fibra òptica, prevista per al
primer trimestre de l’any vinent, dóna resposta a la
mancança en infraestructures de comunicacions que
pateix la zona des de fa anys.
Els treballs de millora al polígon de Salelles també
preveuen l’ampliació del nombre de càmeres de
videovigilància al nucli industrial per continuar
garantint la seguretat a la zona.

Es constitueix el nou Consell de la Vila
Els treballs per crear aquest organisme van
començar ara fa un any gràcies a la col.laboració
entre l’Ajuntament i el Servei de Polítiques d’Acció
Comunitària i Participació Ciutadana de la Diputació
de Barcelona. Després d’una primera fase de diagnosi,
elaborada a partir d’entrevistes a diferents membres
del món associatiu i veïnal del poble, el projecte es
va presentar públicament en un acte a La Sala. Més
recentment, amb el suport de la Diputació, es va
redactar el reglament de funcionament del Consell,
que va ser aprovat en ple aquest estiu.

El passat 22 de novembre es va celebrar l’acte de
constitució del Consell de la Vila de Sant Salvador
de Guardiola, un òrgan consultiu de participació
ciutadana que vol centralitzar la comunicació entre
l’ajuntament i ciutadania. Tots els representants
nomenats per les entitats i associacions del municipi,
juntament amb la regidora de participació ciutadana,
Anna Llobet, i personal tècnic de la Diputació de
Barcelona i la consultora Idees van formalitzar la seva
creació a la sala de plens, després exposar el contingut
del reglament.
El Consell neix com un espai de trobada i debat entre
les diferentes entitats del teixit associatiu local sobre
qüestions d’especial transcendència per Sant Salvador
de Guardiola. L’objectiu principal d’aquest òrgan és
complementar a l’equip de govern en la definició de
les grans línies i temes estratègics del municipi, així
com presentar propostes d’actuacions i projectes
locals d’interès per a què siguin debatudes per
l’executiu municipal i el Ple. D’altra banda, el Consell
sorgeix com la principal plataforma de presentació
pública dels grans projectes de la vila, com el
Programa d’Actuació Municipal, els pressupostos o
els plans directors.

Anna Llobet: “ el Consell de la Vila serà
molt útil per tal de dinamitzar i ampliar la
comunicació entre ajuntament i ciutadania”.
El Consell de la Vila està format per un representant
de cada associació de veïns, un membre de cada
entitat o associació del municipi inscrita en el Registre
Municipal, un representant del Consell Escolar i fins a
quatre persones representatives i compromeses amb
la vida del poble. En els propers dies s’acabaran de
definir els noms del portaveu i del secretari/-ària.
L’ens celebrarà tres reunions ordinàries anuals,
començant per una primera trobada al febrer de
2017. La darrera de l’any podrà ser oberta al públic
en general, tot i que sense vot.

El disseny de Roger
Ponsa, alumne de 4t
de primària del CEIP
Montserrat, va ser el
guanyador del concurs
escolar de logos i s’ha
convertit en la imatge
del Consell de la Vila
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CULTURA
‘Il·lusions’, l’esclat final de temporada a La Sala
Una combinació de màgia, mentalisme i humor a càrrec dels grans Jordi Caps i Fèlix Brunet ha
servit per acomiadar la temporada a l’equipament fins al 21de gener.
L’espectacle ‘Il·lusions’ va transportar els assistents el
passat 11 de novembre a un món màgic on els trucs
es van entrellaçar amb els tocs d’humor de dos dels
millors mags de Catalunya, Jordi Caps i Fèlix Brunet. En
diverses ocasions, el públic va formar part de la posada
en escena, tot protagonitzant números de màgia tan
clàssics com la levitació i el joc de prediccions. Un
dels moments estrella del muntatge va arribar amb la
sessió de mentalisme de Jordi Caps, que va aconseguir
connectar amb les ments del públic per extreure
informació sobre, per exemple, els seus objectes
personals.
La cita amb aquest duet de mags ha posat punt
final a la programació d’aquesta temporada a La
Sala. L’equipament reprèn l’activitat el 21 de gener
de 2017 amb un recital de cants corals a càrrec de
la Coral de Salelles, la Coral de Castellbel i el Vilar i la
Coral de Moià, que repassaran les grans cançons de la
història del cinema. L’agenda cultural de l’any que ve
vindrà marcada per una gran varietat de propostes.
Al febrer, pujarà a l’escenari l’humorista Andrés Torres,
col·laborador del programa Arucitys, de 8TV. Li seguirà,
al mes de març, un concert de música clàssica, emmarcat
en la commemoració del Dia Internacional de la Dona,
que desplegarà un repertori de peces creades només
per compositores. Completa la temporada la original
proposta del conjunt musical “2 Princeses Barbudes”,
amb un espectacle familiar que compta amb música

Fèlix Brunet, en un moment de l’espectacle
creada a partir d’instruments de joguina com a teló de
fons. D’altra banda, ompliran la programació del 2017
diferents muntatges inclosos en el circuit teatral de la
xarxa ‘Testimoni escènic’, un col·lectiu que dóna suport
a la promoció de les arts escèniques emergents portant
produccions de nova creació de diverses companyies
als escenaris adherits a la proposta, entre ells, el de
La Sala. La programació del teatre local es presentarà
públicament el proper 17 de desembre amb un concert
del duet ‘Nina i Pinyot’, coincidint amb el concert de
Nadal dels alumnes del CEIP Montserrat.

SOCIETAT

La Consellera d’Agricultura, de visita a Guardiola
La Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, Meritxell Serret, va visitar
les
instal·lacions de la finca Urpina de Sant Salvador de
Guardiola, en el marc de la seva trobada amb diverses
autoritats del Bages. Després de signar el llibre
d’honor de l’Ajuntament, l’alcalde, Albert Miralda, i la
delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya
Central, Laura Vilagrà van acompanyar la visita de la
consellera a les noves instal·lacions de la formatgeria.
El passat mes de setembre també vam comptar amb
la visita de la Consellera de Governació, Meritxell
Borràs, amb qui representants de les diferents
associacions de veïns van poder intercanviar
opinions amb el format de “Tertúlies a La Sala” que
esperem poder repetir ben aviat.
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GRUPS MUNICIPALS
CUP : La mort no és un negoci
Des de la CUP considerem que la mort no hauria d’esdevenir
un negoci, ja què la mort és universal, ens afecta a totes, i
per tant la seva mercantilització és especialment greu.
Davant del benefici com a únic objectiu, des de la CUP
reclamem el retorn al concepte de servei funerari públic, un
servei que sempre s’havia gestionat des dels ajuntament
(com encara succeeix a alguns municipis) i que garantia un
accés realment universal a aquesta necessitat vital bàsica.
Amb el retorn del servei públic, s’aconseguiria una
important rebaixa de preu, ja que en molts casos les
empreses aprofiten la seva posició dominant (en molts
casos es tracta de monopolis de fet) per imposar uns preus
absolutament inflats i que no tenen cap relació amb els
costos que genera el servei. En segon lloc, es recuperaria
la gestió democràtica d’un servei essencial i absolutament
universal, de manera que la mort deixaria de ser un
negoci per tornar a ser, simplement, l’etapa final de la vida
humana.

DESPERTEM SSG : Les escombraries
no són transparents
Vam estar a la reunió dels grups polítics amb la regidora i
a la que es va convocar a «La Sala» per informar al poble
sobre les modificacions per millorar el reciclatge. Tot i
esperant que quan aparegui aquest escrit s’hagin millorat
les condicions del mateix, volem fer alguna reflexió.
Una cosa és millorar la qualitat de la classificació, amb la
qual es baixarien els costos i una altra reduir els costos
rebaixant els punts de recollida.
Si l’Equip de govern desitja una oposició en positiu, hauria
de començar per plantejar els problemes amb franquesa i
sense embuts.
Tots desitgem millorar i abaratir el reciclatge. Però creiem
que a ningú convé plantejar les coses de forma com a
mínim confusa, sinó enganyosa. Sent transparents tots
podrem aportar més.

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

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

ERC : La bústia

FENT FEINA SSG : 25N Diada contra
la violència de gènere

La recordeu? Us la vam presentar en la nostra campanya.
Qui és la bústia? Els VEÏNS i VEÏNES de Guardiola.
Durant aquest any i mig la bústia ha rebut suggeriments,
dubtes i missatges dels nostres veïns/-es, us agraïm la
confiança que ens feu. Volem continuar així i millorar-ho,
és el nostre motor.
Ens comprometem a obrir i facilitar aquesta via de
comunicació entre els veïns/-es i ERC Guardiola.
Aviat repartirem bústies d’ERC per tots els nuclis. Volem les
bústies d’ERC ben a prop vostre.
Continuem fent poble junts?
ERC Guardiola, només obeïm al mandat de St. Salvador de
Guardiola i el Parlament de Catalunya.
Salut i República.

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

Aquest cop, coincidint amb la diada contra la Violència de
Gènere del passat 25N volem manifestar el nostre rebuig a
la violència masclista. En una societat desenvolupada com
és la nostra, no es pot permetre vulnerar els drets més
bàsics com són els drets humans.
La xacra de la violència masclista es silencia en situacions
de crisi com la viscuda en els darrers anys, i la lluita per
apoderar les dones i el foment de la denúncia retrocedeix
davant la impossibilitat de les víctimes de sobreviure en
solitari.
Avui disposem del coneixement i dels instruments per
avançar en la lluita contra la violència masclista, recursos
d’atenció, suport i recuperació per a dones i els seus fills,
però malgrat tots els avenços, les pràctiques violentes es
continuen patint.
És imprescindible que la societat en bloc lluiti per
visualitzar aquest gran enemic que treballa en la foscor i
en la intimitat del nucli familiar, afectant també als infants.
Allò de: “L’amor fa patir” només és un mite... No us ho
creieu. Cadascun és amo d’ell mateix i no és propietari de
ningú.
Contacte: fentfeinassguardiola@gmail.com
Facebook: facebook.com/ Fentfeina
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L’AJUNTAMENT INFORMA
AVÍS

REPRESENTACIONS DELS PASTORETS

BONIFICACIONS DE LES PRINCIPALS
ORDENANCES FISCALS 2017
IBI
- Família nombrosa: -50%
- Instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric
procedent del sol, durant el primer any: -50%
ESCOLA BRESSOL
- Família nombrosa: -25%
AIGUA, CLAVEGUERAM
- Segons ingressos familiars, d’acord amb el quadre
següent: -50%
Un any més, Els Pastorets ompliran Sant Salvador de
Guardiola de tradició nadalenca. Els assajos ja estan en
marxa a ple rendiment per oferir les millors representacions
d’aquest clàssic, que tindran lloc a La Sala Espai Polivalent
els dies: 6 de gener a les 20:30h, 7 de gener a les 20:30h i
8 de gener a 18h. No t’ho perdis!

VINE A CANTAR AMB LA CORAL DE SALELLES
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.
http://www.salelles.cat/

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
La Sala Espai Polivalent: 93 835 87 43
Mossos 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

-Família nombrosa, quan la renda de la unitat familiar
mensual sigui inferior a 4 vegades el SMI: -50%
- Família monoparental, quan la renda de la unitat familiar
mensual sigui inferior a 2 vegades el SMI: -50%
ESCOMBRARIES
- Per 12 usos de la deixalleria: -20%
Per a més informació, adreceu-vos a l’Ajuntament.
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