GUARDIOLENCS
www.santsalvadordeguardiola.cat

Full Informatiu de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

Núm. 38

Juliol 2018

Els guardiolencs trien invertir els
20.000 euros dels pressupostos
participatius en la climatització
de l’escola Montserat
- Obertes les incripcions per la
nova Escola Municipal de Música
- La flama del Canigó torna a
presidir la revetlla de Sant Joan
- Música i òpera al nou Cicle
de Música a la Fresca
- Tot a punt per la Setmana Jove
de Sant Salvador de Guardiola

ESPECIAL ESTIU: L’incivisme d’uns pocs el paguem
entre tots, i no ens surt barat
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Tenim un gran preocupació pel comportament
d’algunes persones a les àrees de contenidors
que ens està malmetent la imatge de les zones
de recollida. L’incivisme d’alguns ens perjudica
a totes i tots. Cal recordar una vegada més que
disposem d’un servei gratuït de recollida porta a
porta per voluminosos i servei de deixalleria en
horari de cap de setmana que bonifica la taxa
d’escombraries, i que el municipi disposa d’un
elevat nombre d’àrees complertes amb totes les
fraccions. Malgrat això hi ha qui encara de forma
despreocupada i insolidària continua amb hàbits
que perjudiquen la butxaca de tots plegats. El servei de recollida, que està en constant anàlisi dels
percentatges de reciclatge, es veurà abocat a un
encariment de la taxa per poder entomar el fort
increment del cost de recollida i per atendre els
desbordaments que cada dos per tres presenten
les zones de contenidors i que, lluny d’aturar-se,
s’incrementa. Tot plegat ens genera una sensació
de frustració , tant si ho recollim perquè donem
implícit un missatge de tolerància als infractors
com si no ho recollim perquè donem una imatge
desagrable que perjudica tothom.
Cal explicar també que enguany la climatologia
ens ha beneficiat de forma considerable pel que
fa als aqüífers i l’entorn natural que tant havia patit
per estrés hídric. La quantiosa pluja ha alleugerit
aquesta sequera però alhora ens repercuteix en
un creixement desmesurat de vegetació que ens
ha complicat moltíssim poder mantenir en un estat òptim les zones verdes i vorals de les diferents
zones del municipi. Malgrat l’esforç immens que
ha fet i fa el personal de la brigada, hem patit i seguim patint per poder assolir l’objectiu de control
i aspecte desitjable.
Entrem també a ple estiu amb moltes activitats
de diferents entitats que belluguen el poble amb
diferents propostes que sacsegen la vida cultural
i social del municipi. El colofó és la festa Major
que ens ha d’obrir el mes d’agost i proposar-nos
activitats per compartir. Enguany començarà el 2
d’agost fins el dia 6 i esperem poder gaudir-ne en
un càlid i acollidor ambient de festa Major.

Albert Miralda i Sellarés,

Alcalde

ACTUALITAT

Climatitzar l’escola Montserrat és l’opció
guanyadora dels Pressupostos Participatius
Els Guardiolencs van parlar i van decidir
que els 20.000 euros corresponents als
pressupostos participatius de Sant Salvador de Guardiola per aquest 2018 es destinin a instal·lar un sistema de climatització a l’escola Montserrat. Aquesta va ser
la proposta guanyadora amb 102 vots, per
davant d’arreglar les fonts de Dalt i del Calvet i el seu entorn (90 vots), construir una
pista de pàdel a la zona esportiva (59 vots),
i arreglar la vorera del carrer Barcelona fins
el circuit de bicis ‘Jarama’ i fer-hi una font
(30 vots). En total es van emetre 281 vots i la
participació es va enfilar fins gairebé l’11%,
lleugerament per sobre de les xifres de
l’any passat. L’escrutini el va fer el Consell
de la Vila a la Sala de Plens.

El compromís de l’Ajuntament és executar les reformes
per climatitzar l’escola abans de d’acabar l’any. Tal i com
es va fer l’any passat amb la porta de la Masia del Calvet,
opció guanyadora al 2017.

Obertes les inscripcions per la
nova Escola Municipal de Música

La nova Escola Municipal de Música de Sant Salvador de Guardiola serà una realitat a partir del curs que ve. S’oferiran ensenyaments musicals per a totes les edats i necessitats, amb un mètode
d’ensenyament pioner que integra el llenguatge musical amb la
classe d’instrument, tot fomentant valors musicals i humans.
Les inscripcions es tancaran el proper 13 de juliol i cal trucar a
l’Ajuntament per formalitzar-les.

El Passatge del Pi del
Calvet canvia de direcció

El Passatge del Pi, al Calvet, passa a ser de sentit
únic. Així s’ha aplicat després de diferents trobades amb els veïns de la via. Ara aquest carrer ja no
és de doble circulació sino que té un únic sentit
(de pujada). L’entrada és pel Carrer Pau Casals, i
té consideració de carrer residencial amb prioritat
per als vianants. Per altra banda ja han finalitzat les
obres dels vestidors del camp de futbol.

Sessió informativa
municipal

Divendres 15 de juny va tenir lloc una participada sessió informativa municipal a la sala polivalent
de La Masia del Calvet. L’alcalde Albert Miralda va
desglossar els diferents temes que s’havien preparat, com l’aigua, el clavegueram, les escombraries,
etc. Les persones assistents van poder fer totes les
preguntes que van sorgir i tant l’alcalde com els
regidors presents van anar contestant els dubtes.
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ESPECIAL ESTIU: L’incivisme el paguem entre t
Imatges com les de sota són habituals a varis
punts del municipi. Residus voluminosos de tot tipus tirats a terra de qualsevol manera. Una acció
incívica que costa diners a tots els veïns i que seria molt fàcilment evitable. Perquè Sant Salvador
de Guardiola disposa d’una deixalleria municipal
pròpia (oberta els dijous de 17h a 19h i divendres,
dissabtes i diumenges de 12h 1 14h) i d’un servei
gratuït de recollida de voluminosos i poda (han
d’anar lligats o en saques) en cas que algú no pugui portar-los directament a la deixalleria.
I és que recollir tots aquests residus voluminosos fora de lloc suposa una gran despesa per
l’Ajuntament i també per la brigada municipal, que
podria dedicar-se a altres tasques.
Val a dir que l’Ajuntament no s’ha quedat de braços
pelgats davant les reiterades mostres d’incivisme
d’alguns i ha identificat i multat a varis dels infractors. Unes infraccions que poden anar dels 120
euros als 1.500 les lleus, o dels 1.500 als 5.000 euros les més greus. Amb tot, per evitar les multes
cal cenyir-se bàsicament a la premisa de no deixar
cap tipus de residu fora del seu contenidor corresponent. Res pot anar al carrer o a terra, encara
que sigui al costat dels contenidors. I és necessari
tenir en compte també les especificacions en cas
de la recollida gratuïta a casa. Per més informació
sempre es pot trucar a l’Ajuntament.
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ORGÀNICA

PODA

ENVASOS

PAPER

tots, i surt molt car

Reciclem poc i ho
paguem car

VIDRE

DEIXALLERIA I ALTRRES

RESTA

A banda de l’incivisme d’alguns, tots plegats
hem de reflexionar sobre la manera com tractem les nostres deixalles. Unes deixalles que
tenen un impacte important en el medi ambient i que a Sant Salvador de Guardiola no
reciclem suficientment, tal i com mostra el
gràfic. Estem per sota de la mitjana de Catalunya, i molt per sota dels valors ‘tipus’ que
podriem arribar a reciclar si fóssim escrupulosos en la selecció de les deixalles.
Això, a més d’afectar el medi ambient, té
un impacte important a les finances de
l’Ajuntament, que paguem entre tots els veïns.
La ‘resta’ o deixalles que no es reciclen, és la
variant de residus que els abocadors cobren
més car, perquè no es pot reaprofitar i contamina molt. De manera que a més percentatge de fracció ‘resta’ generat, més despesa
per l’Ajuntament. La situació, a més, és greu,
si tenim en compte que en només els últims
dos anys ha augmentat en un 30% la despesa en la gestió de residus al poble. De seguir
així, serà inevitable que la taxa de les deixalles
augmenti en els pròxims anys.
Si fem un esforç per reciclar més i millor, no
només contribuirem a protegir el medi ambient sinó que estalviarem uns diners que
surten de la butxaca de tots.
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CULTURA I FESTES

La Flama del Canigó torna a ser protagonista a la
revetlla de Sant Joan a Sant Salvador de Guardiola

Ja al vespre no va faltar el tradicional sopar
popular de carmanyola amb acompanyament musical a la zona exterior del pavelló
municipal. A més de l’encesa de la foguera

A Sant Salvador de Guardiola la nit més curta de l’any va començar amb l’encesa de la
foguera de Sant Joan a l’exterior del pavelló poliesportiu. Un foc que es va encendre
amb la Flama del Canigó que van portar
corredors locals fent relleus des de Salelles
a través de la carretera vella d’Igualada.
Malgrat la calor, una quinzena de valents
van atrevir-se amb el repte. L’últim tram,
ja dins del poble, estava reservat als atletes més petits, que van portar la flama fins
l’Ajuntament on va ser rebuda per l’alcalde,
regidors i públic en general.

de Sant Joan.
Gràcies a la prudència i al respecte a les normes
d’utilització del material pirotècnic, enguany no es va
haver de lamentar cap incident.

Èxit del Cicle de Música
a la Fresca

Anaïs Vila i Mateu Peramiquel van encetar un Cicle de Música a la Fresca que ha tingut molt bona
acollida. I que ha inclòs també una sessió de Liceu
a la Fresca i un concert de Jo Jet i Maria Ribot.
L’actuació final serà el proper divendres 20 de juliol, amb l’actuació d’Ayawascat i la final del segon
Concurs de Música Jove al pavelló municipal.

XVII Setmana Cultural de la La Guardiolenca presenta
Gent Gran
la nova temporada
La Sala Polivalent de la Masia del Calvet va ser
l’epicentre de la XVII Setmana Cultural de la Gent
Gran. Del 29 de maig al 3 de juny es van fer activitats com concurs de cuina, manualitats, o una missa rociera. A més, també es va oferir una xerrada
de prevenció d’estafes a domicili, organitzada pel
Consell Comarcal del Bages, i expressament dirigida a les persones grans.
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L’Associació Guardiolenca va presentar el passat 1
de juny la temporada vinent, que serà molt especial. La propera inauguració del nou camp de
gespa, els nous vestuaris, i les noves equipacions
han aixecat molta expectació i s’han disparat les
inscripcions. A banda, el 9 de juny es va fer la Festa de l’Esport amb mostres de patinatge, zumba,
pilates, country, i tennis taula.

Aquesta espai està reservat als grups municipals, en cas
de no fer-ne ús, aprofitarà per a altres continguts
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L’AJUNTAMENT INFORMA
ATENCIÓ!
Grup Soler ha passat a
gestionar el manteniment
de l’ENLLUMENAT PÚBLIC

Properament per
Festa Major (del 2 al 6 d’agost)
Gertrudis

Per qualsevol
INCIDÈNCIA
podeu trucar
al telèfon de
l’Ajuntament
En cas d’EMERGÈNCIA truqueu
al 902 333 024 amb el Codi
Client: 281

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Deixalleria Municipal: 93 743 34 07
Educadora social i treb. 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: 616 89 92 28
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

Orquestra
Montgrins

Strombers
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