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A mig camí
El temps passa molt de pressa i ja hem arribat a la
meitat de la legislatura. Un moment ideal per parar-se
a pensar en el que s’ha fet i en el que queda per fer
d’acord amb el compromís adquirit amb la ciutadania.
Un moment per reflexionar sobre el que s’ha fet bé i
el que no s’ha fet tan bé com calia, un moment per
encarar els anys que vénen amb la mateixa empenta
del primer dia.
Aquest número del butlletí Guardiolencs, com tots,
vé carregat d’informació. A l’hora d’editar-lo és quan
ees adonem de la gran quantitat de coses que hi ha
per explicar, perquè no hi cap mai tot. En dos mesos
hi ha tant moviment que costa de resumir i l’actualitat
mana. Al darrer Guardiolencs us explicàvem que era
imminent la consulta popular sobre els pressupostos,
avui us en donem els resultats i us anunciem l’inici
de les obres del projecte guanyador. També en el
darrer Guardiolencs us informàvem de la creació de
l’espai “coworking” i avui ja estem rebent sol·licituds
d’emprenedors i emprenedores que volen accedirhi. Al darrer Guardiolencs fèiem un resum del
Carnestoltes i avui us resumim la festa de Sant Marc
i us convidem a la revetlla de Sant Joan. I continuem
generant notícies.
L’actualitat també ens porta a parlar de reciclatge
i de la cura del medi ambient. Entre tots hem de fer
un poble sostenible i eficient, no és fàcil canviar els
hàbits en poc temps però haurem de fer un esforç
per mantenir el nostre entorn net i cuidat. Ho hem
de fer per convicció però també per evitar costos
extraordinaris, que no són pocs.
I per acabar, bones notícies pel que fa a les
telecomunicacions. La fibra òptica ja es una realitat al
polígon industrial de Salelles i en poc temps arribarà
als altres nuclis urbans del municipi.
Seguim endavant,

Albert Miralda i Sellarés
Alcalde

GUARDIOLA AL DIA
Enllestida la franja anti-incendis del Calvet
Ja s’ha acabat la franja del Calvet per a la prevenció
d’incendis. L’actuació ha afectat 11 hectàrees i ha
tingut un cost de 37.359,66€, que s’han finançat
també amb ajuda de la Diputació de Barcelona.
Es tracta d’una franja perimetral de 25 metres
d’amplada de baixa combustibilitat que facilitarà
la tasca dels bombers en cas d’incendi. Entre les
actuacions realitzades destaquem la retirada dels
arbres de la pollancreda del C/ Barcelona, que es
trobaven en mal estat. Les següents actuacions
seran les franges de Pins Rodons i el Pinyot.
Durant les tasques de neteja
de les franges es van trobar
1,85 tones de deixalles:
electrodomèstics, materials
de construcció, canonades,
cables, llaunes d’oli de
cotxe, i tot tipus de residus
domèstics. El cost per
retirar aquestes deixalles,
moltes d’elles inflamables,
ha sigut de 4.000 euros.

El ple municipal aprova el nou reglament per a la
concessió de prestacions socials
També es va aprovar per
unanimitat demanar una
revisió del cadastre, i les bases
per concedir subvencions a
les entitats
El ple municipal de maig va
aprovar el nou Reglament per
a la Concessió de Prestacions
Econòmiques de Caràcter Social
de Sant Salvador de Guardiola. Un
document amb què es vol donar
resposta a la complexa realitat de
moltes famílies del municipi, per
tal que tinguin el suport necessari
pel
seu
desenvolupament
social i laboral. L’esperit de la
normativa és dotar les famílies
de les eines necessàries pel seu
desenvolupament social i laboral.
Al ple també es van aprovar les

bases per concedir subvencions a les entitats del poble, així com
demanar una revisió del Cadastre, que no es modifica des de 2004 i per
tant no té en compte els efectes que ha tingut la crisi en el valor dels
immobles. A més, es van aprovar les bases del Premi d’Estudis Locals,
amb els qual es vol promoure la recerca, coneixement i difusió del poble
de Sant Salvador de Guardiola.

3

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Les reformes a la Masia del Calvet guanyen els
pressupostos participatius del 2017
L’arranjament de l’antiga porta
i l’espai de darrera la Masia del
Calvet va ser el projecte més votat dels pressupostos participatius de 2017. Amb un 35% dels
vots, va imposar-se a arreglar la
zona de la font de Dalt, condicionar la zona de l’aparcament de
la piscina, i rehabilitar la zona de
bambolines del teatre de la Sala.
Propostes que aquest any, per
primer vegada, posava sobre la
taula el Consell de la Vila amb la
col·laboració de la regidoria de
participació ciutadana.
La participació va ser del 10%
del cens, superant lleugerament
la de l’any passat. Unes xifres
satisfactòries per la regidoria
de participació ciutadana, que
valora positivament la resposta
dels veïns al fet de treure les urnes al carrer. De cara a l’any que
ve es vol fer un pas més habilitant l’opció de votar a través del
web de l’ajuntament i també de
l’aplicació mòbil SSGuardiola.

Comencem les obres dels
vestidors del pavelló

La fibra òptica arriba al polígon industrial de Salelles

Ja han començat les obres dels vestidors del pavelló municipal. Per un cost de 110.815,82 euros
s’habilitaran tres vestidors: un per l’equip local, un
pel visitant, i un per l’àrbitre. Està previst que estiguin llestos a la tardor.

Des del mes passat ja operen a ple rendiment les
connexions de fibra òptica al polígon industrial de
Salelles. Tot un salt qualitatiu per a les empreses a
nivell de comunicació. L’empresa bagenca Fibracat va ser l’encarregada de la instal·lació i cablejat.
Abans d’acabar l’any està previst que la fibra òptica
arribi també als nuclis urbans
del municipi.
També s’han fet millores a nivell de seguretat, al polígon
industrial de Salelles, amb
la instal·lació de càmeres de
video-vigilància, que monitoritzen els vigilants municipals
des de l’Ajuntament de Sant
Salvador de Guardiola.
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CULTURA I FESTES
Sant Salvador de Guardiola es bolca amb Sant Marc

Un any més les activitats dins la Festa de Sant Marc
han obtingut una excel·lent resposta popular. La
presentació del Mapa de Patrimoni del municipi
va obrir el cap de setmana festiu. La 23ena Festa
d’Homenatge a la Gent Gran va ser molt emotiva i el
pavelló es va omplir de famílies senceres als volant
dels avis i àvies. Més tard, la cassolada i el ball van

completar el dissabte.
Diumenge va acaparar els actes més tradicionals: la
benedicció del terme, la benedicció del pa i del vi, i
repartiment del panellet a tots els assistents. La fira
i els tastos de vins i pinxos, l’exhibició dels “falcons” i
els balls de caramelles van amenitzar aquesta festa,
que any rere any suma propostes i nous atractius.

Refugiats sirians expliquen
la seva experiència
Dimecres 12 d’abril Sant Salvador va acollir
l’exposició “El Fang d’Europa” sobre el drama dels
refugiats que arriben a casa nostra. Després d’un
berenar popular, voluntaris i refugiats van explicar
la seva experiència. La jornada va comptar, a més,
amb una mostra de danses de caramelles, que va
donar un caire festiu a la tarda.
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VISITES INSTITUCIONALS
El conseller d’Empresa i la presidenta de la Diputació
de Barcelona visiten Sant Salvador de Guardiola
El conseller d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya, Jordi
Baiget, va ser a Salelles el 21 d’abril per
visitar l’empresa Masats, que enguany
compleix 50 anys. Aquesta companyia
guardiolenca
especialitzada
en
sistemes d’accessibilitat per vehicles,
exporta gairebé el 50% del total de la
seva producció.
Per altra banda, la presidenta de
la Diputació de Barcelona, Mercè
Conesa, va fer una reunió de treball
amb l’alcalde, Albert Miralda, el 26
d’abril. La trobada, en què es va
repassar el pla d’inversions que la
Diputació té previst pel poble, també
es va aprofitar per mostrar a Conesa la
caldera de biomassa que dóna energia
al què s’anomena ‘Districte Energètic’,
que en aquest cas són les instal·lacions
municipals concentrades al voltant
(escola, vestidors, pavelló, escola
bressol, ajuntament i aviat també el
centre de dia). Mercè Conesa va lloar
l’aposta decidida de l’Ajuntament per
les energies renovables, que considera
“tot un exemple a seguir”.

ACTIVITATS

Matinal a la riera

Sessió informativa

El 7 de maig es va fer una jornada oberta a la riera de
Guardiola per aprendre com viuen les tortugues de riu,
construir caixes-niu pels ratpenats i netejar l’entorn.
Una quinzena de persones van participar en l’activitat,
que ja es planteja organitzar-ne una nova edició.

El 21 d’abril es va fer una sessió informativa a la Masia del
Calvet per explicar la reubicació d’alguns contenidors
de deixalles i l’adopció del sistema de recollida porta
a porta per determinats col·lectius de persones (gent
gran i persones amb mobilitat reduïda).
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GRUPS MUNICIPALS
CUP: Esculleres i més
esculleres
Ja fa diversos anys que la inversió que està més de moda
al nostre ajuntament és en pedra. En blocs immensos de
pedra apilats l’un sobre l’altre. I és ben curiós que això
succeeixi en un municipi on és evident que calen inversions
en el manteniment i millora de les infraestructures.
Primer, la cosa es va iniciar a sobre la plaça 11 de setembre,
on l’ajuntament es va gastar milers d’euros per aconseguir
una desena de places d’aparcament (a tot estirar),
totalment innecessàries. I amb un resultat final, tan pràctic
com estètic, més que dubtosos. Segons sembla, amb
aquesta important inversió en pedra no n’hi ha hagut
prou i ara s’estan recobrint els talussos de vora el pavelló
i l’escola bressol.
Com a vilatans, en hem de plantejar com és que l’ajuntament
es gasta el diner públic en les esculleres i quins interessos
hi ha per fer-les.

Contacte: guardiola@cup.cat
Facebook: facebook.com/candidaturaunitatpopularguardiola

ERC : Ara és l’hora de les
urnes
Això va de democràcia. Ara és el nostre moment, el
moment de decidir el nostre futur i que ningú parli més
per nosaltres. El futur de Catalunya, el nostre futur és en
mans del poble català.
La nostra convicció i fermesa és la nostra fortalesa, és la
nostra arma més potent. No ens pot fer por anar a votar
i molt menys rebre amenaces per exercir el nostre dret i
deure en un estat democràtic, tots i totes estem citats
pel nostre futur i oportunitats, sobretot per les properes
generacions.
Crèiem en la República, crèiem en el nostre model
educatiu i sanitari, crèiem en la nostra autosuficiència
econòmica, i sobretot crèiem en el nostre model de País.
Un País Just i Solidari, un País que aposta per la Cultura, un
País d’Igualtat, un País sense desigualtats només possible
sí fem i decidim nosaltres. Aneu i utilitzeu el vostre dret
a vot, un vot una decisió. Feu ús de la democràcia. Fer el
Referèndum i anar a votar és el primer èxit i victòria del
poble de Catalunya.
La regidora de la formació resta a la vostra disposició per si
voleu fer un cafè i compartir o debatre impressions.
Facebook: facebook.com/ ERC-Sant-Salvador-de-Guardiola

DESPERTEM SSG : Suspens
Des de Despertem/Podem St. S. de Guardiola, sempre
hem defensat i practicat la Transparència en la
Informació, Comunicació i Participació Ciutadana. Ho fem,
convençuts que la ciutadania ha d’estar ben informada,
per ser Participativa i que així, tota la comunitat pugui
proposar i decidir en tot allò que li afecti i interessi.
A St. S. de Guardiola, no som un poble donat a la
participació i implicació en els assumptes comuns.
Molta culpa d’això, ve donada per l’escassa o
nul·la preocupació del nostre Govern Municipal.
La pràctica i el foment de la Transparència, és per
al nostre actual equip de govern un enfarfec. No va
amb ells. No es compleixen els més mínims barems
als quals estan obligats per llei, ja que la seva voluntat
política en aquest tema, deixa molt a desitjar.
I no és que ho diguem només nosaltres. La nota
(3,2 sobre 10) a l’examen anual de la Qualitat de la
Transparència de la Comunicació Pública que realitza
a tots els ajuntaments la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la UAB, ho deixa molt clar: SUSPENS.
Seguim
estant
en
el
furgó
de
cua
dels
ajuntaments
de
Catalunya.
Facebook: www.facebook.com/podemguardiola
www.facebook.com/despertemguardiola

FENT FEINA SSG : Són un
més, no els deixis de banda
Alguna vegada us heu parat a pensar què som nosaltres
per a les nostres mascotes? Us heu quedat mirant-les
mentre dormen profundament? Estan tranquil·les perquè
res dolent els passarà, estan segures perquè estan a
casa. O quan mengen i aixequen el cap per donar-vos
les gràcies amb la mirada, us heu posat mai al seu lloc?
Heu pensat com es sentirien si les abandonen? Com et
sentiries tu? Una mascota no és un joc. No és un objecte
que està per casa i que podem fer fora si ens fa nosa. Tenir
un animal a casa és afegir un membre a la família, és un
compromís emocional que ha de ser per sempre, fins que
arribi el dia de la separació perquè la mort se l’emporti,
perquè malauradament la seva vida és molt mes curta que
la nostra. Fent Feina vol fer una crida en contra d’un tema
tant delicat com és l’abandonament, sobretot per l’època
que s’apropa. No els deixis perduts, morts de por, tristos.
Ells no saben què han fet malament perquè les persones
a les que estima i creu que l’estimen l’hagin deixat sol. No
tenen a ningú més. Si us plau, hi ha moltes alternatives
per no fer-ho. Les vacances s’acaben en setmanes, el seu
patiment dura per sempre.
Contacte: fentfeinassguardiola@gmail.com
Facebook: facebook.com/ Fentfeina
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L’AJUNTAMENT INFORMA

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

Aigües: 93 872 55 22
Ajuntament: 93 835 80 25
Bibliobús: 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
Vigilants municipals: 636 278 324
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