La Diputació de Barcelona donarà ajuts extraordinaris als
municipis afectats pel foc d’aquest estiu al Bages i l’Anoia
La Diputació de Barcelona donarà ajuts extraordinaris
als municipis afectats per l'incendi forestal d'Òdena, després de la reunió mantinguda el passat 17 de setembre
entre la presidenta, Mercè Conesa, i el vicepresident de
Desenvolupant Econòmic Local i diputat de la comarca
de l'Anoia, Marc Castells, amb els alcaldes del Bruc, Enric Canela; Castellolí, Joan Serra; Sant Salvador de
Guardiola, Albert Miralda, i Castellfollit del Boix, Celestí
Rius, i el regidor de Medi Ambient i Món Rural d'Òdena,
Mariano Ruiz.
En la reunió es va tractar dels efectes produïts per l'incendi forestal que es va iniciar el diumenge 26 de juliol i
va afectar prop de 1.300 hectàrees de conreus i boscos
d'aquests municipis de les comarques de l'Anoia i el Bages. En aquesta reunió, la Diputació de Barcelona va
anunciar als alcaldes de les poblacions afectades l'obertura d'una línia extraordinari d'ajuts pels efectes del foc,
així com la realització d'actuacions per a la prevenció
d'incendis en aquests municipis, com ara millores d'hidrants i dels sistemes de gestió dels espais forestals.
La presidenta, Mercè Conesa, va remarcar la importància de la realització de treballs preventius per evitar incendis forestals, destacant també la important tasca de
prevenció realitzada per les ADF. En aquesta mateixa
línia, Conesa va remarcar que una de les principals preocupacions de la Diputació és dotar els territoris del màxim de mesures preventives davant de les situacions d'emergència que es puguin produir.
La concreció de les mesures i ajuts extraordinaris es determinarà en els propers mesos, a partir de les concrecions dels danys produïts i també de les necessitats específiques d'inversions i accions preventives a realitzar en
aquests municipis.

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 31
- 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
- Mossos d’Esquadra: 93 875 98 00
- Parròquia de Salelles: 93 835 50 49
- Parròquia St. Salvador: 93 835 80 03
- Taxi: 605 97 93 19/696 23 36 36/665 52 61 70
- Vigilants 636 278 324
- Emergències Enllumenat 900 131 326
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Reunió amb la Consellera de Governació, Meritxell
Borràs
L’alcalde de Sant Salvador de Guardiola, Albert Miralda,
ja va demanar aquest estiu a la Generalitat més suport a
la tasca que desenvolupen les agrupacions locals de defensa forestal, les ADF, i més marge de maniobra en situacions d’emergència com la que es va generar amb
l’incendi que a finals de juliol va cremar 1.235 hectàrees
a les comarques de l’Anoia i el Bages. Miralda va fer
aquesta petició a la consellera de Governació i Relaciona Institucionals, Meritxell Borràs, en el marc de la reunió que va tenir lloc el 31 de juliol a l’ajuntament del
Bruc, amb els alcaldes dels municipis afectats pel foc.
El motiu de la reunió, convocada a instàncies de la conselleria, era fer un balanç dels efectes de l’incendi que
va afectar un total de 6 municipis de les comarques de
l’Anoia i el Bages i recollir les demandes dels alcaldes i
alcaldesses per tal d’afrontar els danys que se n’han derivat. Igualment, la trobada va servitrperquè els municipis
fessin un balanç dels dispositius d’emergències i d’extinció així com de les accions preventives de desallotjament que es van coordinar des de la direcció general de
Protecció Civil.
Prèviament a aquesta reunió, el ple ordinari del mes de
juliol va servir als grups polítics de l’ajuntament per fer
un primer balanç dels fets. La totalitat de regidors van
coincidir en ressaltar la bona feina que s’havia fet des de
tots els àmbits del poble: des de les institucions, fins a
les entitats, comerços, organitzacions i voluntaris –prop
de 200- que van treballar des del primer moment que es
va declarar l’emergència.
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Guardiolencs
El ple aprova 3,6 MEUR per a un pressupost
que manté inversions i atenció a les persones
L’ajuntament de Sant Salvador
de Guardiola ha aprovat un
pressupost de 3,6 MEUR per a
l’any 2016. Amb una xifra sensiblement superior a la d’enguany, les línies mestres per al
pròxim exercici mantenen la vocació social del pressupost,
amb un increment de les partides destinades a les ajudes socials (74.000 €), a inversions en
obres i manteniment d’instal·lacions (270.000 €) i en el
capítol de personal.
En matèria d’Atenció a les Persones, el pressupost contempla
tres partides principals: la destinada a ajudes a les famílies i als
serveis socials municipals (45.000
euros), la corresponent al Banc
d’Aliments (25.000) i 4.000 més
que es destinaran a finançar les
consultes del psicòleg que es porten a terme a La Masia.
Al Capítol I, s’ha previst la despesa que generarà la creació de
dues noves places de vigilant municipal a partir de la convocatòria
pública que es portarà a terme
durant l’any vinent, i el reforç del
cos tècnic al departament de Cultura, amb la contractació d’un tècnic que doni suport a la regidoria
de Cultura i Festes.
El pressupost contempla també
prop de 270.000 euros previstos
per a un total d’onze actuacions
d’obra i manteniment de la via pública i equipaments municipals.
Destaquen els 61.000 euros que
es destinaran a la construcció
dels nous vestidors del pavelló
poliesportiu municipal; els 48.000
previstos per a actuacions de millora de l’espai públic i l’habilitació
de la futura via verda; 30.000 més
per a arranjament de camins; i els
45.000 destinats a millora i manteniment de serveis, com l’enllumenat i la xarxa del clavegueram.
Completen aquest capítol els
22.000 previstos per a l’adequació
de l’edifici de La Sala, que l’equip
de Govern té previst convertir en
el centre cultural municipal de

El ple manté el criteri d’impostos
i taxes encetat l’any 2012 a les
ordenances fiscals del 2016
El ple ordinari d’aquest mes de novembre també va donar llum verda
a les ordenances fiscals que mantenen el criteri de congelació dels
impostos i taxes amb una rebaixa general del 8,35% de l’IBI. Les
ordenances es van aprovar amb les abstencions de la CUP i
Despertem!. El pressupost va comptar amb el suport de l’equip de
govern i el grup Fent Feina i l’abstenció de Despertem!, mentre que
CUP i ERC hi van votar en contra.
El pressupost d’ingressos es manté respecte aquest any arran de la
congelació dels impostos, taxes i preus públics que contemplen les
ordenances, aprovades també a la mateixa sessió plenària. Sant
Salvador de Guardiola manté el criteri de congelació des de l’any
2012 amb la incorporació de rebaixes i bonificacions en alguns
àmbits.
La principal novetat es produeix amb la rebaixa del 8,5% de l’IBI
Les ordenances mantenen la bonificació de la taxa d’escombreries,
amb un 20% de descompte de la taxa anual si s’acrediten sis usos
de la deixalleria o recollida a domicili de voluminosos i/o fracció
vegetal. També s’incorpora una rebaixa del 50% del preu públic per a
la tramitació dels documents administratius que tenen més demanda,
com ara els volants d’empadronament.
Sant Salvador de Guardiola. Així
ho va avançar l’alcalde, Albert
Miralda, qui va concretar que la
gestió es portarà directament
des de l’ajuntament. El projecte
del futur centre cultural inclou el
disseny i posada en marxa d’una
programació cultural estable i
l’obertura al públic de l’espai del

bar-cafeteria, que funcionarà també com a casal municipal. El
capítol de personal inclou també
la despesa dels tres treballadors
s’incorporaran al projecte: dos a
través de concurs públic i un tercer, que l’ajuntament contractarà
directament perquè es faci càrrec
de la gestió de l’equipament.

Us
entreguem un nou
Guardiolencs
que
recull
tot de coses que hem anat
fent i que ens han anat
passant amb la voluntat de
fer-vos partíceps d’assumptes que us interessen
a tots i a totes.
Després d’un estiu mogut
arran de l’incendi que va
afectar la urbanització de
Ca l’Esteve i dels fets que
vam viure a finals del mes
de setembre al nostre municipi, us he de dir que s’imposa una tardor serena i amb
molta feina per davant. Els
mals moments i les situacions complexes sempre
serveixen per plantejar-se,
primer, si les podríem haver
evitat i, segon, treballar a
fons perquè no tornin a repetir-se.
En el cas de l’incendi del
passat 26 de juliol entenem
que treballem en tot allò que
podem per fer prevenció i
que estem ben organitzats
com a poble per donar una
resposta
efectiva
a
emergències com aquesta.
Aquest fet, i la solidaritat
demostrada
absolutament
per tothom per tal de donar
-hi resposta, diu molt de
tots i totes nosaltres. No
em cansaré de donar les
gràcies, avui i sempre.
Sobre els incidents que vam
viure el 21 de setembre i
dies successius, crec que la
resposta que estem donant
és la d’una societat madura
i responsable. Som conscients que es tracta d’un tema que fereix moltes sensibilitats però, com a persones adultes i respectuoses
amb els drets socials i la legalitat vigent, no podem
permetre sota cap concepte
que es tornin a repetir. Treballem i fem examen de consicència. Posar-se al lloc de
l’altre sempre ajuda.

Èxit de participació a les festes d’estiu del Calvet
El programa de les festes d’estiu del Calvet ha tornat a tenir
una resposta massiva per part
dels veïns i veïnes d’aquest nucli que no van faltar al conjunt
d’actes organitzat per l’associació de veïns.
El programa de les Festes del
Calvet va comptar enguany
amb una desena de propostes
que es van desenvolupar entre
el 14 i el 16 d’agost passat.
Com ja ve sent tradicional, el
conjunt d’activitats programades estava pensat per oferir opcions per a tots els públics i,
amb aquest objectiu es va portar a terme la nit disco per als
més joves, el divendres dia 14,
el ball i sopar a la fresca, l’endemà dissabte, a la pista poliesportiva; el ball de l’escuma, la
matinal esportiva amb l’eslàlom
ciclista, els malabars i l’espectacle infantil, que va reunir petits i grans a la sala polivalent
de La Masia. L’exposició que
enguany es va poder veure en
aquest mateix espai va mostrar
instantànies de Diego Piedra i
Manuel Franch, i dibuixos de
Jesús Morgado , ‘Pachus’.

El quartet Belles Arts omple de clàssica
la plaça de l’església durant la segona
edició de la Nit Musical a Salelles

ALTRES CELEBRACIONS

L’associació de veïns de Ca l’Esteve va celebrar
una nova edició del seu sopar anual. La trobada va
tenir lloc el 25 de juliol i va aplegar prop de 200 comensals.

La plaça de l’església va fer ple durant la segona edició de la Nit Musical a Salelles
que organitza l’associació de veïns del poble. Enguany, la vetllada musical va anar a
càrrec del quartet de corda Belles Arts. Els integrants del grup van rebre el caliu d’un
públic entregat que va seguir amb atenció el programa interpretat pels violins de
Frederic Descargues i Charles Courant, la viola d’Aroa Garcia i el violoncel de Clara
Pouvreau.

El teatre de La Sala va acollir el passat 10 de setembre l’acte institucional de commemoració de la
Diada Nacional que, un any més, es va traslladar a
la vigília per poder facilitar la participació a la Via
Catalana que es va celebrar l’endemà a Barcelona.
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L’ajuntament destina 17.000 euros en ajudes escolars
pels 331 nens i nens escolaritzats al CEIP Montserrat
L’ajuntament de Sant Salvador
de Guardiola ha destinat 17.000
euros a les famílies d’infants
d’educació infantil i primària del
municipi per sufragar l’adquisició dels llibres de text. Aquest
és el segon any que el consistori concedeix aquesta ajuda
directa que es tradueix en un
70% de l’import de la despesa
que les famílies tenen en
aquest concepte. En total són
331 els alumnes que s’han beneficiat enguany d’aquesta ajuda.
L’ajuntament s’ha adreçat a
totes les famílies amb nens i
nenes escolaritzats per notificar
-los el dret a percebre aquesta
ajuda econòmica destinada exclusivament als llibres de text,
tant si els nens s’acullen al programa de reutilització de llibres
que desenvolupa l’escola o no.
El programa de reutilització es
porta a terme entre els alumnes
de cicle mitjà i superior de primària i ja implica un 70% d’estalvi de la despesa per a les famílies que s’hi acullen.

La regidora d’Educació, Ana Estaún, ha destaca l’èxit del programa que ‘s’ha consolidat com a
principal opció entre les famílies’ i
ha afegit que ‘des de l’ajuntament,
apostem clarament per mantenir i
fomentar aquest model que contribueix a que els nostres fills i filles
prenguin consciència de concep-

tes com el valor de les coses, la
sostenibilitat i la solidaritat’.
Obres de millora als patis de
l’escola Montserrat
Durant aquest curs escolar, l’escola Montserrat serà objecte d’una actuació de millora d’enverga-

El ple aprova l’adhesió de Guardiola a la
xarxa de municipis d’acollida per a refugiats
L’ajuntament de Sant Salvador
de Guardiola va donat llum verda
el passat mes de setembre a tres
iniciatives que tenen l’objectiu de
preparar el municipi per a l’acollida de persones refugiades víctimes de la crisi de Síria. El ple
municipal celebrat el 24 de setembre va aprovar les mocions
presentades per la CUP i ERC
encaminades a formalitzar l’adhesió de Sant Salvador de Guardiola a la Xarxa de Municipis
Acollidors. Durant la sessió, l’alcalde Albert Miralda, també va
donar compte del decret signat
recentment per a la creació d’un
registre municipal de famílies
acollidores.
Amb la creació d’aquest registre, el consistori va sol·licitar paral·lelament la seva adhesió a la
xarxa d’acollida que coordina el
Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
amb
la
col·laboració de les entitats municipalistes: Federació Catalana
de Municipis i Associació Catalana de Municipis.
Finalment, ERC i CUP van votar una sola moció de forma con-

dura del pati del centre fruit dels
20.000 euros previstos a la partida d’Espai Públic dels pressupostos d’aquest 2015 que es van
adjudicar arran del procés de
participació ciutadana que es va
desenvolupar a principis d’aquest any.
Les obres han començar
aquest mes de novembre, després de finalitzar el treball
col·lectiu que va iniciar el curs
passat per recollir les propostes
de disseny amb els elements de
joc i el mobiliari que els nens i
nenes imaginen per a les zones
d’esbarjo de la seva escola. Les
aportacions dels alumnes parteixen de la proposta de millora elaborada per l’AMPA del centre
educatiu, que en el seu moment
va constituir una comissió específica per definir el gruix de les
millores necessàries. L’arranjament i millora del pati de l’escola
Montserrat va ser la proposta,
del total de 117 presentades,
que més puntuació va rebre al
procés de participació de desembre del 2014 i gener d’enguany.

Creació del registre
municipal de
famílies acollidores
L’ajuntament va fer el primer
pas per posar en marxa el
mecanisme
d’acollida
de
persones procedents de la
zona en conflicte amb la
creació del nou Registre de
Famílies
Acollidores
de
Refugiats Sirians. El decret
regularà i facilitarà a les
famílies voluntàries el procés
d’acollida d’aquelles persones
que tinguin com a destí el
municipi. De moment, ja s’ha
rebut la sol·licitud de 10
famílies voluntàries.

junta conjunta, donat que les dues iniciatives traslladaven al ple el
text que el Fons Català de Cooperació està fent arribar als ajuntaments de tot el país en la qual
es recull la petició de la Plataforma Stop Mare Mortum per posar
en marxa una xarxa acollidora de
municipis a Catalunya. La CUP
va retirar el seu text i es va adhe-

rir al d’ERC afegint l’únic punt que
els diferenciava: facilitar l’empadronament de totes les persones
que declaren viure al municipi per
tal de garantir el seu accés als
serveis bàsics. El text demana al
govern espanyol que insti la Unió
Europea a que augmenti dels recursos perquè els ajuntaments puguin fer front a l’acollida.

Amb la creació del Registre
de Famílies Acollidores de
Refugiats, l’ajuntament posa a
disposició de l’administració
competent les dades cedides
per les famílies inscrites amb
l’objectiu que es puguin
gestionar les acollides. A
través d’aquesta eina també
es
coordinarà
l’ajuda
destinada a refugiats sirians
facilitada per particulars i
entitats del tercer sector del
municipi.
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La quarta edició dels Corriols de Guardiola reedita
l’èxit de participació amb prop de 600 corredors

Els Corriols de Guardiola han reeditat la seva capacitat de convocatòria amb més de 560 corredors i corredores que entre dissabte 18 i
diumenge 19 d’octubre, van prendre part d’alguna de les quatre modalitats de la cursa: la Corriols de 10 kms, 5kms i la Corriolets. La
primera KV al Montgrós, celebrada dissabte, es va estrenar amb un total de 35 participants i un duel entre els dos corredors d’elit de casa:
el guanyador, Agustí Roc, i Just Sociats.
Amb tant sols 14 segons de diferència, Agustí Roc (16:43:39) i Just Sociats (16:42:38) van completar l’ascens de 2,5 quilòmetres al cim
del Montgrós. La cursa vertical ha estat la gran novetat d’aquesta 4a edició dels Corriols de Guardiola i va comptar amb un total de 35
participants que van patir els 300 metres de desnivell existent durant el trajecte. El podi de la modalitat el va completar Guillem Vilalta
(16:26:55).
Sergi Rodríguez (00:46:05) i Marta Comas (00:56:31) van ser els guanyadors de la 4a Cursa dels Corriols de Guardiola que durant el
diumenge va reunir més de 500 participants en una matinal d’esport i natura que va estar marcada per la capacitat de convocatòria de
l’esdeveniment, que en la seva quarta edició, es consolida com a cita de referència al calendari de curses de muntanya al territori. Igual que
en la passada edició, els recorreguts es van completar amb molta rapidesa.
Així ho van demostrar les marques registrades als podis en cada una de les categories: els 46 minuts i escaig del guanyador, Sergi
Rodríguez, seguit per Lluis Ruiz Oller (00:46:46) i Jordi Cunill Serra, amb un temps de 00:47:15. En la categoria femenina, els temps també
van ser inferiors a una hora per a la primera classificada, Marta Comas, que va finalitzar el recorregut amb un temps de 00:56:31, seguida
per Mireia Comellas (01:00:07) I Nati Rubio Martinez 01:00:36.
La victòria de la categoria masculina dels 5 kms, estrenada l’any passat, va ser enguany per a Marc Porcar (00:21:31), seguit de Javier
Martínez Plaza (00:21:45) i de Miqui Riera Blesa (00:21:49). El podi de les fèmines va estar format per Judit Martinez Finestres,
guanyadora de la cursa amb un temps de 00:28:50, Eva Mª Cañete Guerrero (00:29:26) i Queralt Gaminans (00:31:37).
Un nou èxit per a les curses de la Corriolets
Amb gairebé 260 participants, la Corriolets també va mantenir el nivell del seu poder convocatòria en les tres categories previstes: de 2
quilòmetres, per a nois i noies nascuts entre el 2002 i el 2004; els 0,8 quilòmetres per als nens i nenes nascuts entre els anys 2005 i 2007,
i els 400 metres per als més menuts, nascuts a partir del 2008. El podi dels més xics, la MetaPetits, va ser per a la Júlia Alcaide, que va
completar els 0,4 quilòmetres en 1 minut i 31 segons, lleugerament per sota del temps mínim de l’any passat. Darrera la Júlia, van finalitzar
la cursa el Pau Villagran (00:01:33) i el Javier Gómez (00:01:56).
La Corriolets de 800 metres va tenir com a guanyadors Oleguer Serra, Gerard Cabrera i Lluc Jané. En la categoria femenina, les primeres
classificades van ser la Jana Bellés, l’Ona Bonet i la Mar Santanach. Finalment, els guanyadors de la MetaGrans de 2,5 quilòmetres en
categoria masculina van ser Miqui Riera (00:07:53), Roger Matamala (00:08:40) i Toni Zarzoso (00:08:45). Pel que fa a les noies, les tres
primeres classificades van ser Berta Eslava Gil (00:09:28), Judit Fíguls (00:10:04) i Gina Dalmau (00:10:05).
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Trobareu totes les fotografíes de la 4a Cursa dels
Corriols de guardiola a
https://www.facebook.com/
corriolsdeguardiola/
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La cuita del bou argentí torna a reunir 900 persones
en el sopar més multitudinari de la Festa Major d’estiu
La cuita del bou i sopar a l’estil argentí, s’han consolidat
com la principal trobada de la Festa Major de Sant Salvador
de Guardiola, que novament va recollir les aportacions
d’entitats i veïns que van treballar per dissenya rel programa
de la Festa Major que va tenir lloc els dies 6, 7, 8 i 9
d’agost.
La graella d’actes combinava les cites més tradicionals de
la celebració, amb les novetats sorgides de les aportacions
d’entitats i veïns, vinculats directament a l’organització de la
quarantena de propostes pensades per a totes les edats i
amb una intenció clara: fer poble i crear complicitats.
El tradicional refrigeri a les Alzines de l’església parroquial
de Sant Salvador i la nit marinera, amb sardinada popular i
havaneres a l’exterior del pavelló poliesportiu municipal, van
servir per donar el tret de sortida al primer dia de festa, el
dijous 6 d’agost.
L’endemà divendres a la tarda, es van reprendre les
activitats amb el Torneig de volei 4x4 que es va posar en
marxa l’any passat. Al vespre va tenir lloc el Corretasques a
les parades instal·lades pel nucli antic. La cloenda de la
jornada va anar a càrrec de l’Orquestra Zapping, que va
amenitzar el primer ball de nit amb el seu repertori de
versions.
El dissabte 8 d’agost el volum d’activitat va incrementar
considerablement amb les primeres cites esportives,
activitats per a infants, concert i el Sopar de Festa Major que
va tenir com a menú el bou cuit a l’estil argentí. En esports,
el Torneig de ping-pong, al pavelló poliesportiu, el Torneig
d’escacs –vàlid per al circuit de la Catalunya Central-, el
circuit ciclista de BTT, el tradicional torneig de bitlles
catalanes i el partit de futbol que disputaran l’equip de Sant
Salvador de Guardiola contra Salelles, al camp de futbol
municipal, van donar el toc esportiu al programa.
Els més menuts van poder gaudir de la pintura mural que es
fva fer novament a l’interior del pavelló, els jocs de cucanya
així com els inflables i la festa de l’escuma de la piscina
municipal, fins on el públic s’hi va poder traslladar amb el
trenet. El dia es va tancar amb la Festa de confetti i, ja al
vespre, el berenar d’adults, el concert del grup de versions
‘La Privada’, el sopar i el ball de nit. La jornada la va tancar
la sessió de DJ Ribex, fins ben entrada la matinada.

Él públic dóna una bona acollida a l’ampliació horària
a tota una jornada sencera de la Fira de Tots Sants
Sant Salvador de Guardiola ha festejat la Diada de Tots Sants amb
una elevada afluència de visitants a
la Mostra d’Arts i Oficis Tradicionals
i el Mercat de Productes i d’artesania local, així com a les activitats lúdiques i gastronòmiques que es van
desenvolupar el passat 31 d’octubre, en el marc de la Fira de Tots
Sants. L’ajuntament valora de forma
molt satisfactòria la resposta de públic que ha tingut l’ampliació horària
del mercat, que enguany s’ha allargat per primera vegada a tota la jornada.
Les activitats gastronòmiques, com
ara el Maridatge de Formatges de
Muntanyola Ampans que va tenir
lloc a l’espai de La Sala, el primer

concurs d’elaboració d’allioli i la demostració d’elaboració de cervesa
artesana, van comptar amb molta
participació i han estat les principals
novetats d’un programa paral·lel
d’activitats que ha ofert els jocs a
l’aire lliure per als més menuts i el
passeig amb tartana pels carrers
del nucli antic.
El carrer de la Creu va acollir el
mercat amb les parades de productors i artesans locals. Les demostracions d’oficis tradicionals van oferir
propostes diverses com ara la forja
de metall, la cistelleria, ganxet, l’escultura, l’elaboració d’espelmes
amb canya de riu i l’elaboració de
paper de barba, entre d’altres.
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Sant Salvador de Guardiola constitueix una comissió
de seguiment per reconduir els incidents amb l’Estrep
Sant Salvador de Guardiola va
constituir el passat 29 de setembre una comissió de seguiment
amb l’objectiu de reconduir la situació generada arran del conflicte veïnal sorgit amb el centre d’acollida de menors l’Estrep de la
Generalitat de Catalunya, situat
al nucli del Calvet, i que uns dies
abans, el 23 de setembre, va
comportar la detenció de tres veïns del municipi.
La comissió està formada per la
direcció general d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència (DGAIA),
titular del centre, i la direcció del
mateix, els Mossos d’Esquadra,
l’associació de veïns del Calvet i
l’ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola, amb representació de
tots els grups municipals del consistori.

par el passat 30 d’octubre a la
sala d’actes de La Masia. Durant la trobada, l’alcalde Albert
Miralda, la directora del centre,
Emma Torres, i el president de
l’associació de veïns del Calvet,
Joan Hurtado, van exposar públicament la línia de treball endegada per la comissió de treDonar a conèixer la funció social
Reunió informativa amb els ball constituïda el 29 de setembre al Palau Firal de Manresa.
d’aquests centres, clau en el moveïns
del d’atenció a joves menors d’eDurant la trobada, la directora
dat en situació de vulnerabilitat Una quarantena de veïns i veï- de l’Estrep, va explicar a l’audisocial, és l’objectiu principal de la nes van assistir a la sessió in- tori els objectius i el funcionacomissió que s’ha reunit de forma formativa convocada per l’ajun- ment dels centres d’acollida
pràcticament setmanal des de la tament de Sant Salvador de temporal per a menors amb proseva constitució, el passat 29 de Guardiola que es va desenvolu- blemàtiques socials.
setembre.
La primera trobada es va
desenvolupar al Palau Firal de
Manresa i va servir perquè totes
les partes posessin damunt la
taula la seva visió del conflicte
amb l’objectiu de reconduir la
situació i establir un full de ruta
comú per abordar-la.

Al seu torn, l’alcalde de Sant Salvador de Guardiola, va reiterar la
posició ‘de cautela’ del consistori
‘amb la clara intenció de buscar i
aportar solucions al conflicte i no
generar-ne de nous’.
Finalment, Albert Miralda va explicar també que ‘durant les reunions que ha mantingut la comissió, tots plegats hem entès la funció real del centre, per a molts
desconeguda i alhora lloable’.
‘Amb tot això, entenem que l’experiència viscuda ens ha de servir a tots plegats i que, en cap
cas, podem permetre que es repeteixi cap situació semblant.

Darreres actuacions per enllestir en nou
aparcament al nucli antic de Guardiola

Actuació del Consell Comarcal per tal
de millorar trams del Camí del Taio

Les obres de construcció del talús de la plaça 11 de Setembre
que han donat lloc al nou espai d’aparcament i de serveis del
nucli antic de Guardiola han finalitzat després de quatre
mesos de treballs. Aquesta nova área genera 14 places
d’aparcament a tocar del carrer de la Creu i millora l’àrea de
serveis on hi ha ubicats els contenidors de recollida selectiva.
L’actuació, que ha tingut un cost de 45.000 euros permetrà
donar més versatilitat i millorar la seguretat de l’espai, la reforma de

El Consell Comarcal del Bages ha portat a terme un seguit
d’actuacions al Camí de Cal Taio L’objectiu principal ha estat
resoldre les problemàtiques que presentaven alguns trams del
ferm de formigonat, sobretot quan plovia de forma intensa, la
neteja de les cunetes, la protección d’un talús, l’esbrossada de
la vegetació, el reperfilat de la plataforma i l’estesa de tot-ú al
llarg dels 6 quilòmetres de longitud que té el camí.

la plaça 11 de Setembre .
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