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Els Serveis Socials han
atès 2.234 persones E
S
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Tallers per a pares i
mares

egons les dades de la memòria de l’any
2016, els Serveis Socials municipals
han atès 2.234 persones (167 persones
més que l’any 2015) i 1.138 unitats familiars
(217 han arribat noves al servei), xifres que
representen un 16% del total de la població.
Del total de persones ateses, un 47% són
homes i un 53% són dones i un 27% tenen
nacionalitat estrangera. Pel que fa a franges
d'edat, 496 persones tenen de 0 a 17 anys,
1.093 de 18 a 64 anys i 712 de 65 anys o més.
Al mateix temps, s'han fet 10.617 entrevistes,
1.979 més que no pas l’any 2015.
Pel que fa a problemàtiques ateses, són
majoritàriament econòmiques (32%), mancances socials (30%), salut i drogodependències
(13%), laborals (8%), discapacitats (7%), aprenentatge (3%), habitatge (3%), sospita de maltractaments (2%) i altres (2%).
El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD-Social) ha
atès 71 persones, el 20% menors de 17 anys,
el 49% de 18 a 64 anys i el 41% més de 64
anys. En total, s'han realitzat 2013 hores de
servei, el 37% amb famílies monoparentals el
32 nuclears, el 27% unipersonals i el 4%
extenses. S'han fet 293 tràmits de dependència (122 tràmits més que l’any 2015) i 187 tràmits per a discapacitats (91 més que l’any

2015). I quant al Servei d’ajuda a domicili
(SAD-Dependència), s’han atès 126 persones,
amb un total de 9.308 hores de servei.
Per altre cantó, 325 persones (el 77,2% són
dones) disposen del servei de teleassistència i
al llarg de l'any s’han fet 50 altes i 38 baixes. El
centre d’atenció ha gestionat 13.621 trucades,
s’han atès 222 emergències i s'han fet 556
visites als domicilis. 25 persones s’han beneficiat del Servei d’Ajudes Tècniques (BAT), amb
18 altes noves. El servei de transport adaptat
ha facilitat el desplaçament a 72 usuaris amb
un total de 16.824 viatges, el 64% al Centre de
Dia Oreig, el 22% al Centre de Dia Crommia,
el 13% al Casal de la Gent Gran i l'1% a l'ambulatori.
Cal destacar que s’han atorgat 51.634,75€
en ajuts d’urgència social a 240 famílies (748
persones). El Rebost Solidari, pel seu cantó,
ha lliurat 3.867 cistelles d’aliments a 694 persones (224 famílies), una xifra que baixa lleugerament en relació a l'any anterior. Finalment,
241 persones (89 famílies) han estat beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (13
famílies i 44 persones més que l’any 2015). I
dels habitatges socials de què disposa l’Ajuntament, se n’han beneficiat 12 persones, que
representen 5 famílies.

l passat 9 de maig es va
iniciar el tercer grup de
tallers per pares i mares
que fan els Serveis Socials
bàsics de l’Ajuntament, un
taller conduit per una treballadora social i una educadora
social. S’hi van inscriure un
total de 14 mares amb fills i
filles menors de tres anys. La
durada del taller ha estat de 8
sessions, que es van celebrar a
les dependències dels Serveis
Socials. Al llarg de les vuit sessions s’han treballat temes
com: l’alimentació, els models
educatius, la importància de
dormir, el joc en el creixement
personal de l’infant, posar
límits i donar pautes. Aquests
temes han estat proposats per
les mateixes participants i
s’han treballat utilitzant diferents dinàmiques i tècniques de
participació. La cloenda del
curs va tenir lloc el 27 de juny,
amb un esmorzar preparat per
les participants a Rocaprevera.
A la festa hi van participar les
mares amb els seus fills, un
total de 43 persones. Es van fer
diferents activitats amb l’objectiu que les mares juguessin
amb els seus fills.

35 persones al curs de català d’acollida i entorn

D

urant el curs 2016-2017 s’han celebrat
sessions de català d’acollida i entorn,
amb un total de 145 hores de formació. Hi
ha hagut 35 persones inscrites al curs i 19 certificats d’assistència, en la que ha estat la novena edició del curs. L’objectiu és potenciar l’ús
de la llengua i societat catalanes així com fer de
pont als serveis normalitzats d’aprenentatge de
la llengua, acompanyant sempre a les persones
en el seu procés de coneixement de l’entorn i
dels serveis municipals. Així doncs, en aquests
espais de trobada es treballa l’autonomia, els
valors, els hàbits, les normes de convivència,
els drets i deures com a ciutadans, ... per tal
d’oferir les eines per a una millor integració al
territori. A la formació també s’hi inclou un
mòdul d’entorn que varia en funció del grup i de
les activitats que s’ofereixen a Torelló i pretén
fer conèixer alguns equipaments del municipi,
hàbits de salut i normes de convivència, entre
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d’altres. S’han fet les següents visites:
- Sessió de treball a la Biblioteca Dos Rius.
- Visita a l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló,
amb la participació al projecte artístic “13.881”.
- Visita guiada al Museu de la Torneria.
- Visita als equipaments esportius i sessió d’esports i estil de vida saludable.
- Participació al ‘Fem dissabte’, neteja col·lectiva de l’entorn del Santuari de Rocaprevera.
- Caminada al bosc de la Grevolosa.
- Visita al Casal Cívic de Torelló i exposició de
‘Les raons de la Cooperació’.
- Recital de poesia en el dia internacional per a
l’eliminació de la violència vers les dones.
- Documental ‘Síria: una història d’amor’.
- Trobada entre la comunitat cristiana i musulmana a la parròquia de Montserrat.
- Sopar de ramadà al Centre Cultural Islàmic
Alhidaya.
- Participació a la Festa de la Diversitat.
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Els horaris de l’oci
nocturn

L

El Pla de Barris, fins al
juny de 2018
E
La sala polivalent és una de les obres emblemàtiques del Pla de Barris.

l Pla de Barris del Nucli Antic s’allargarà
fins al 30 de juny de 2018, després que
la Generalitat concedís a l’Ajuntament la
pròrroga del termini d’execució. El ple municipal del mes de març va donar llum verda a
aquesta pròrroga. Això permet a l’Ajuntament
tenir més marge per acabar diverses actuacions després de la data inicial prevista de finalització del Pla de Barris, que s’havia de tancar
coincidint amb el final l’exercici 2017.
Amb l’acord, també es va aprovar la modificació del Projecte d’Intervenció Integral del
Nucli Antic de Torelló, concretament el pla
econòmic i financer, ja que es destinaran a la
passarel·la del Ges i al carrer Sant Bartomeu,
partides d’aparcaments dissuasius i de la urbanització de diversos carrers.
El percentatge global d’execució del Projec-

te integral d’intervenció al Nucli Antic de Torelló
és de 28,92%. La situació econòmica actual, la
manca de finançament i el retard en el pagament de la subvenció són els principals motius
que han dificultat la implementació del projecte
d’acord amb el cronograma inicial previst.
A més, les noves necessitats sorgides en el
barri plantegen noves actuacions. Problemes
com carrers del barri en mal estat que requereixen el seu condicionament, el context de
crisi econòmica que fa necessari una aposta
ferma per la dinamització comercial per incentivar un sector econòmic característic del
barri... Tot plegat obliga a plantejar noves
actuacions i modificacions del projecte, amb
l’objectiu principal de recuperar el Nucli Antic
per tal que novament assumeixi un paper referent i protagonista.

El torn del carrer Nou i el corredor de Can Reig

E

n el marc del Pla de Barris, a principis de juny van començar les obres del projecte d’urbanització del carrer Nou i corredor de Can Reig. El projecte d’urbanització dels dos carrers consisteix en la construcció d’un paviment en un sol nivell i dels
diferents serveis (clavegueram, aigua potable, enllumenat públic, gas i xarxa elèctrica). Les obres s’han adjudicat a l’empresa GICSA que va presentar una oferta de
535.826,62, amb una rebaixa de 250 mil euros sobre el pressupost de licitació. El termini d’execució era de 8 mesos, per bé que l’empresa adjudicatària s’ha compromès
a reduir-lo a 6 mesos. D’altra banda, a finals d’abril es va enllestir la remodelació del
carrer Sant Bartomeu, una intervenció que ha tingut un cost final aproximat de 309
mil euros. Les obres del carrer Sant Bartomeu han consistit en la conversió del carrer
en via de plataforma única i en la millora dels serveis generals. El carrer és de prioritat per a vianants per la qual cosa s’adoptaran mesures per reduir la velocitat dels
vehicles. En les properes setmanes s’instal·larà un radar per controlar la velocitat.

es darreres setmanes el
tema dels horaris de l’oci
nocturn ha estat objecte de
viva polèmica a Torelló. Se n’ha
parlat als mitjans de comunicació, a les xarxes socials i fins i tot
al ple municipal. Des de l’equip de
govern creiem que cal puntualitzar a alguna de les afirmacions
que han circulat.
En la nostra posició ens toca
buscar l’equilibri, el punt on
puguin ser compatibles l’oci nocturn i el descans dels veïns. No
tenim res contra l’oci nocturn, al
contrari, però sempre amb les
premisses del seny i el respecte.
La nostra obligació és vetllar pel
benestar de tothom.
Torelló té activitat festiva -especialment per Festa Major o Carnaval-, però si aquesta activitat,
amb les molèsties que comporta,
es va repetint setmanalment, la
situació pot arribar a saturar. Es
tracta de sorolls, però també de
brutícia i deixalles. I si les solucions que s’adopten no són eficaces, l’Ajuntament es veu obligat a
intervenir. A més, el marge de
maniobra és mínim, atès que ja hi
ha un precedent amb la sentència
de juliol de 2015 sobre les activitats a la plaça Vella.
Des de l’Ajuntament hem parlat
amb les parts implicades a la
recerca de solucions que perjudiquin el mínim possible. Hi hem
estat a sobre, des de fa mesos,
per tal de trobar un punt d’acord.
I hem topat amb una barrera d’incomprensió i, de vegades, amb
un mur de demagògia.
Estem segurs que al centre del
conflicte hi ha un camí transitable, que faci possible l’entesa.
Però també tenim clar que per
trobar-lo caldrà que tothom
cedeixi una mica i es flexibilitzin
les postures, evitant la temptació
de la intransigència.
Tot i que ara només es parli de
Torelló, aquesta situació també
es dóna en altres municipis de la
comarca i en algun moment
s’haurà d’afrontar conjuntament.
El tema de l’oci nocturn no es pot
convertir en un problema.

Equip de govern de l’Ajuntament
de Torelló
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Premis ADNemprèn, guardons per a
l’emprenedoria a la Catalunya Central
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’Ajuntament de Torelló, Mas Vinyoles
Venture Factory i la Universitat de Vic UCC sumen esforços per fer realitat la
primera edició dels Premis ADNemprèn. La
voluntat és reconèixer i premiar la trajectòria
d’emprenedors sorgits a la Catalunya Central
que siguin referents per a tots aquells que
aposten per l’emprenedoria, com a forma d’encarar el futur professional i generar impacte
econòmic i social.
L’objectiu dels premis és trencar els estereotips associats a l’emprenedoria i identificar
l’ADN de l’emprenedor en si, més enllà del projecte. Des de la Catalunya Central, es vol projectar que el territori també és un factor clau de
l’emprenedoria i no només un fenomen urbà i
de grans ciutats. El dia 26 d’abril es van presentaran els Premis ADNemprèn en roda de
premsa i en el marc de la Jornada “Internet of
Things, nou paradigma a la indústria i els serveis”, i posteriorment es va obrir el termini per
presentar les candidatures.
Els Premis ADNemprèn presenten quatre
premis/categories diferents. El premi ADNstarter està patrocinat per l’Ajuntament de Torelló i
distingeix la trajectòria d’una persona emprenedora i la seva projecció de futur associada al
o als projectes que hagi promogut i/o estigui
promovent. El premi ADNtransformer, patrocinat per Obra Social “la Caixa”, guardona la trajectòria d’una persona major de 48 anys que
hagi reorientat la seva carrera professional
vers l’emprenedoria, tot valorant el projecte
que estigui promovent i la superació del plus
de dificultat que sol presentar-se en aquest
cas. El premi ADNsmart clean premia una persona emprenedora (o un equip) que lideri un
projecte empresarial tecnològic, sòlid i innova-

dor en els camps de les anomenades cleantech o smart tech. Finalment, el premi ADNgurú s’institueix amb caràcter honorífic per a
una persona amb una llarga trajectòria emprenedora, que encarni els atributs de l’ADNemprèn i pugui representar un referent per a
les noves generacions d’emprenedors.
Els Premis ADNemprèn són possibles gràcies al suport d’empreses i institucions que
aposten per identificar i potenciar l’ADN de les
persones emprenedores del territori de la
Catalunya Central: Ajuntament de Torelló,
Obra Social ‘La Caixa’, Bassols Energia, Grup
Oliva Torras, TESEM, Associació Leader
Ripollès Ges Bisaura i Grup Vilar Riba.
El termini per presentar les candidatures és
el 31 de juliol; després s’obrirà un període de
valoració per part del jurat. Precisament, el
jurat està format per persones relacionades
amb el món empresarial, la formació, la promoció econòmica i/o de foment de l’emprenedoria: Ermen Llobet, director de Mas Vinyoles
Venture Factory, actuarà com a president; els
vocals seran Xavier Ferràs, degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la UVicc-UCC;

Manel Romans, regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Torelló; Albert Puigvert, gerent de l’Associació ARCA; Lluís Jofre,
director de la Càtedra SEAT-UPC i projecte
CARNET, exsecretari d’Universitats i Recerca
de la Generalitat de Catalunya; David Garrofé,
secretari general del CECOT i BANC; Josep
M. Piqué, president del Parc Tecnològic La
Salle Technova i del IASP; Xavier Verdaguer,
emprenedor en sèrie, IMAGINE; Abel Conill,
conseller-delegat de Victoria Ventura Capital;
Roser Salvat, responsable de màrqueting,
comunicació i estratègia de la Cambra de Barcelona; Marina Geli, ccordinadora del Centre
d'Estudis Sanitaris i Socials de la UVic-UCC i
exconsellera de Sanitat de la Generalitat;
Tomàs Feliu, conseller delegat de Bassols
Energia; Rosa Vestit, presidenta de l’Associació Leader Ripollès-Ges-Bisaura, Mònica Alonso, consultora i sòcia de INFONOMIA. I Anna
Raventós, del Consorci de la Vall del Ges, Orís
i Bisaura, que farà les funcions de secretària.
L’entrega de premis tindrà lloc el proper mes
d’octubre. Per més informació consultar
www.adnempren.cat.

Més ajuts a la rehabilitació d’elements comuns

U
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n total de 10 projectes s’han acollit a la convocatòria 2017 de les subvencions per a la
rehabilitació d’elements comuns d’edificis
d’habitatges dins l’àmbit del Pla de Barris. Aquest
pla d’ajuts té com a objectius impulsar les obres
de rehabilitació de façanes i cobertes; millorar la
qualitat de vida dels veïns i veïnes del Nucli Antic;
contribuir en la millora de l’aspecte físic del veïnat;
i contribuir a impulsar el sector de la construcció.
Aquest any, l’aportació per al programa pujava a
60.000 euros. Finalment s’han aprovat 10 de les

sol·licituds presentades, que representen un pressupost total de 94.421,59 euros, quantitat de la
qual el Pla de Barris en subvenciona 37.229,40
euros. Com a condició indispensable per a beneficiar-se de l’ajut econòmic, és imprescindible que
les obres de rehabilitació estiguin acabades abans
del 30 de novembre de 2017.
Tot i que el Pla de Barris s’acabarà l’any vinent,
l’Ajuntament de Torelló té la voluntat de donar continuïtat a aquest programa d’ajuts a la rehabilitació
d’edificis.
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Nova àrea per a autocaravanes
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principis del mes d’abril, coincidint
amb el cap de setmana de la cursa
Pels Camins dels Matxos, va entrar en
funcionament la nova àrea d’autocaravanes
de Torelló, situada al carrer del Ter. L’àrea,
que forma part del projecte Osona Territori
Camper, disposa dels serveis necessaris per
a un equipament d’aquestes característiques
i té espai per acollir 12 autocaravanes.
El projecte Osona Territori Camper està
impulsat des del Consell Comarcal i una dotzena d’ajuntaments de la comarca. L’objectiu
és crear una xarxa d’àrees d’autocaravanes
que ofereixi als autocaravanistes els serveis
adequats per fer estada a la comarca, i d’aquesta manera poder descobrir la varietat de
recursos i serveis de què disposa cada un
dels municipis i les seves àrees d’influència.
L’àrea d’autocaravanes de Torelló està
emplaçada al carrer del Ter, disposa de dotze
parcel·les per estacionar, born de serveis de
càrrega d’aigua potable i buidatge d’aigües
negres, zona de pícnic i dos borns de subministrament elèctric.
Els propietaris i usuaris d’autocaravanes
opten per un tipus de turisme itinerant, molt
actiu, que viatja durant tot l’any i que gaudeix

La nova àrea d’autocaravanes està situada al carrer del Ter.

del territori i dels diferents atractius i activitats
que s’hi desenvolupen.
En el seu moment, el projecte Osona Territori Camper va sorgir per millorar i ordenar
l’estada d’aquest tipus de visitants. A més de

Torelló, hi participen 11 municipis més: Centelles, Cantonigròs, Les Masies de Voltregà,
Manlleu, Prats de Lluçanès, Rupit-Pruit, Sant
Julià de Vilatorta, Sant Pere de Torelló, Vic,
Viladrau i Vilanova de Sau.

La consellera Dolors Bassa va inaugurar l’Espai
Estivill Camps que gestiona Osonament

L

a consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Dolors Bassa, va inaugurar, el 12 de maig, l’Espai Estivill Camps.
Es tracta d’un dispositiu residencial i espai de
rehabilitació, reinserció i oci per a persones amb
problemes de salut mental, impulsat per l’Ajuntament i que gestiona Osonament.
La consellera, acompanyada del director general de Protecció Social, Joan Ramon Ruiz, va ser
rebuda per l’alcalde Santi Vivet i representants
del consistori. A la inauguració també hi va assistir el president del Consell Comarcal i d’Osonament, Joan Roca, la gerent d’Osonament, Mercè
Generó, i treballadores de l’entitat i dels Serveis
Socials municipals. Després dels parlaments i de
descobrir una placa, els assistents van visitar les
dependències de l’Espai Estivill Camps.
Posteriorment, la consellera Bassa es va desplaçar fins a la Sala Noble de Can Parrella, on va
signar el Llibre d’Honor, i va finalitzar la seva
estada a Torelló visitant a l’edifici de La Carrera.

La consellera Bassa va presidir la inauguració.
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Les festes populars de Torelló sota el
prisma del Consistori Infantil
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n informe de valoració de les festes de
Torelló ha estat el treball que ha portat
a terme el Consistori Infantil 20162017, que va tancar la legislatura amb el ple
de cloenda, celebrat el 7 de juny al Teatre Cirvianum.
Aquest curs, el Consistori Infantil 20162017 tenia l’encàrrec de fer un estudi sobre
les festes populars de Torelló: Nadal i Reis, el
Carnaval de Terra Endins, Sant Jordi, la
Flama del Canigó i la revetlla de Sant Joan, la
Festa Major i l’Aplec de Rocaprevera. L’objectiu era conèixer i posar sobre la taula l’opinió dels nens i nenes de Torelló sobre les festes i descobrir quins aspectes els agraden
més, quins els agraden menys i què es pot fer
per millorar-les i potenciar-les.
A cada escola es va fer una consulta als
nens i nenes dels cursos de 5è i 6è de Primària en base a la qual es va elaborar un document final consensuat pels representants del
Consistori Infantil.
A l’hora de puntuar les festes locals, la més
ben valorada és el Carnaval, amb una nota de
mitjana de 8,7. Seguidament vénen les festes
de Nadal i Reis amb un 8,25 i l’Aplec de
Rocaprevera amb una nota mitjana de 7,9.
Després ja venen els notables baixos, com
Sant Joan i Sant Jordi que obtenen un 7 just.
Entremig, se situa la Festa Major que, tot i
que és la principal festa de Torelló, només rep
una nota de 7,2, cosa que la col·loca a la
banda baixa de la classificació.
Les raons que expliquen aquestes notes
són diverses: la que agrada més és el Carnaval perquè és la més vistosa i divertida i permet participar-hi activament. En canvi, la

El Consistori Infantil va presentar el seu informe al Teatre Cirvianum.

Festa Major no està gaire ben valorada perquè es considera que té poques activitats
dedicades als nens i nenes de la franja d’edat
que abasta el Consistori Infantil (11-12 anys).
Entre les aportacions que s’han fet a les
diferents festes, hi ha renovar l’enllumenat de
Nadal i la cavalcada dels Reis; més activitats
del Carnaval al barri de Montserrat i més lavabos al carrer durant la rua; fer una cercavila
amb un drac per Sant Jordi; un correfoc o un
castell de focs per Sant Joan; per la Festa
Major, organitzar jocs d’aigua familiars o fer
una holy party; i posar més carrilets per pujar

més gent a dalt el santuari, per l’Aplec de
Rocaprevera.
Des de l’Àrea de Participació Ciutadana
s’han fet arribar les conclusions del treball del
Consistori Infantil a les diferents entitats i
associacions que organitzen les festes, per
tal que les puguin tenir en consideració. En
aquest sentit, cal destacar que el Consistori
Infantil ha escollit la pel·lícula ‘Caçafantasmes III’ per al cinema a fresca de la Festa
Major i que en el decurs de la festa es farà
una holy party, tal com van proposar en el treball.

El Mercat Municipal ja té auditoria energètica

J

a s’ha presentat l’informe de l’auditoria
energètica del Mercat Municipal de Torelló.
Mesos enrere, l’Oficina de Mercats i Fires
Locals de la Diputació va seleccionar el Mercat
Municipal de Torelló per a la realització d’un auditoria energètica amb l’objectiu de reduir els costos, consums energètics i emissions de CO2 dels
mercats, tant en consum d’energia primària com
d’electricitat i així potenciar el valor dels mercats
com un pilar del comerç sostenible i respectuós
amb el medi ambient.
El Grup Empresarial Cooperatiu UNI.CO SCCL ha
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dut a terme una anàlisi de l’ús i cost d’energia al
Mercat amb l’objectiu d’identificar aquelles àrees
on es pot reduir el consum d’energia o bé optimitzar-ne l’ús, amb el propòsit d’obtenir estalvis
energètics, financers i mediambientals per al
municipi.
El treball que suposa la implementació de cada
recomanació és relativament simple. La intenció
és valorar la seva aplicació, ja que el nivell d'estalvi assolible representa una oportunitat ideal de
millorar el rendiment energètic i reduir costos que
ara s’hauran de valorar.

El Bisbat de Vic i l’Ajuntament signen la
cessió d’ús del camp del Montserratí
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l Bisbat de Vic i l’Ajuntament de Torelló han signat un conveni
per fer efectiva la cessió de la part del camp de futbol del barri
de Montserrat que és propietat de la diòcesi. En el ple municipal del mes de maig, es va donar llum verda a aquest acord, que contempla la cessió d’ús per un termini de vint anys, pas previ necessari
per a posar en marxa el projecte de remodelació del camp de futbol
del barri.
L’Ajuntament té el compromís d’impulsar un projecte per adequar el
camp de futbol del barri de Montserrat i destinar-lo a usos de lleure i
esbarjo al servei de la població. El projecte preveu un espai amb àrea
de descans, zona de jocs infantils i d’exercici físic per a la gent gran,
zona de passeig, pistes de petanca i pista poliesportiva, a banda de
l’adequació de l’edifici dels antics vestidors com a local social del
barri, serveis públics, magatzem i instal·lacions; i es pretén mantenir
els lavabos existents per a persones amb mobilitat reduïda, així com
la jardinera o parterre actual.
La superfície total del camp de futbol del barri de Montserrat és d’aproximadament 8.523 metres quadrats, dels quals 6.021 són propietat de l’Ajuntament i els restants 2.501 metres quadrats són propietat
del Bisbat de Vic. Per aquest motiu, abans d’engegar qualsevol actuació en aquests terrenys calia tancar un acord amb el Bisbat de cessió
d’ús en favor de l’Ajuntament.

El camp serà objecte d’una important remodelació.

El contracte de cessió d’ús és per un termini de vint anys, prorrogable automàticament d’any en any. Superat aquest tràmit, la intenció
és iniciar el projecte de reforma i remodelació del camp de futbol
abans de finals d’any.

E

L

Reconeixement institucional a Clàudia Galícia

’esquiadora i ciclista Clàudia Galícia va rebre, el 20 de març, el reconeixement de
la corporació municipal pels seus èxits esportius al llarg de la temporada hivernal
i especialment als mundials d’esquí de muntanya disputats a Alpago i Piancavallo
(Itàlia), on va obtenir la medalla d’or en la modalitat d’sprint. L’acte va tenir lloc a la
Sala Noble de Can Parrella, en presència de la família i d’una representació de les
entitats esportives de la població, a més de membres de l’equip de govern i dels
grups polítics de l’Ajuntament. L’esportista, emocionada, va rebre una placa commemorativa i va signar el Llibre d’Honor de l’Ajuntament.

Es suprimeix el
registre municipal
d’unions civils

n el ple municipal del mes de
juny, es va aprovar la supressió
del registre municipal d’unions
civils i, en conseqüència, deixar
d’inscriure cap nova parella de fet.
El motiu és que l’existència del
Registre de Parelles Estables de
Catalunya (que va entrar en funcionament el passat 1 d’abril) fa innecessari continuar amb la prestació
d’aquest servei als ciutadans que ja
veuen ateses les seves necessitats
amb major seguretat jurídica amb
el nou registre únic. Des del 1994,
data en què es va crear el registre
municipal d’unions civils, a Torelló
s’han registrat 59 inscripcions. El
registre tenia la finalitat de facilitar,
com a element de prova, les unions
civils no matrimonials de convivència estable entre dues persones,
atesa la manca de regulació legal.
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ENTREVISTA

“Tenir clar que plegaràs no vol dir
perdre la il·lusió, sinó al contrari”
Pescallunes juliol 2017 número 41

Santi Vivet / Alcalde

S

Santi Vivet, al despatx d’alcaldia, afirma que en els propers dos anys hi ha molts projectes per a desenvolupar.

’ha passat l'equador de la legislatura
2015-2019. Al seu parer, quina valoració es pot fer d’aquests dos anys?
Molt positiva. Sobretot perquè hem
pogut tirar endavant projectes que han de
permetre veure la feina que s’ha fet durant els
quatre anys anteriors. A més, el pas de l’equador de la legislatura no és el final de res,
sinó que encara ens queden dos anys per
continuar treballant i acabar els projectes que
tenim sobre la taula.
Gairebé des del principi del mandat,
el seu grup governa amb dos regidors de
FEM Torelló. Quin és el grau d'entesa?
Molt bo. Ens respectem i tots tenim els
nostres espais i les nostres opinions. Parlem
de les coses fins arribar al consens. Jo diria
que per les dues bandes hem tingut flexibilitat
i cintura política per acceptar com a propis
temes que no estaven en els respectius programes. La sala polivalent n’és un exemple.
Quan els regidors de FEM Torelló van conèixer el projecte van entendre que era el que
necessitava el municipi. I per altre cantó, ells
estan treballant molt intensament el tema del
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Mercat Municipal, que era un projecte del
qual tots n’havíem parlat en campanya però
que els companys de FEM hi han fet especial
incís. En definitiva, entre els dos grups hi ha
molt bona entesa.
De quins projectes o actuacions està
més satisfet?
Ara mateix, de l’Espai Estivill Camps. És
un equipament que hem posat en funcionament gràcies a la col·laboració públic-privada
i estic segur que donarà bons resultats en poc
temps. D’altra banda, malgrat tots els problemes, la sala polivalent tira endavant. I també
estem impulsant molts projectes de caràcter
social, com ara mateix el projecte de masoveria urbana. Intentem treballar en tots els
àmbits i tenim projectes que s’estan cuinant.
Alguna assignatura pendent?
Potser el tema del teatre que ha resultat
ser més complicat del que semblava en un
principi. A la reforma de la platea i el pati de
butaques se’ns hi ha ajuntat el tema de la climatització de la sala. Això ens ha afegit un
factor de complexitat al projecte.
De vegades pot fer la impressió que

en els darrers anys a Torelló només s'ha
fet Pla de Barris...
No és així. El Pla de Barris ha estat una
part important de l’acció de govern que ens
ha condicionat les inversions des del primer
moment. Hem fet un esforç per executar tant
com hem pogut tot i una crisi d’inversions
molt important. Però hem intentat no descuidar-nos res. Potser no hem fet grans obres
però hem prestat atenció a tots els àmbits i
fins i tot a les petites coses.
La sala polivalent és l'obra de la legislatura?
Com a obra de certa complexitat, sí.
Econòmicament parlant és l’obra més cara i
socialment és el projecte del qual es traurà
més rendiment. Se’n beneficiarà tot Torelló i
especialment les entitats esportives i culturals. Tinc plena confiança que es compliran
els terminis previstos. A hores d’ara ja hi ha
algun sostre posat.
Hi ha algun projecte o actuació que li
faci especial il·lusió de portar a terme?
Segurament el carrer Sant Miquel. És un
tema que està molt verd i que s’ha de treba-
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llar. Pensem que la remodelació del carrer
Sant Miquel és una aposta clara per afavorir el
comerç i guanyar en qualitat de vida. De fet,
estem veient com grans ciutats prohibiran
accedir en cotxe als seus nuclis antics. Aquesta és la línia, hem de fer que els espais públics
siguin més per la gent i no tant per als cotxes.
La voluntat és aquesta, donant valor al comerç
i potenciant-lo i oferint a la gent un espai per
passejar, per gaudir.
El tema dels horaris de les festes està
generat força controvèrsia. Què en pot dir?
Com sempre estem buscant un punt d’equilibri entre el descans dels veïns i la festa.
Torelló és un poble molt viu, molt actiu i molt
inquiet en qüestions d’oci nocturn i festa. La
nostra feina ens obliga de vegades a adoptar
determinades mesures i no és agradable.
Però si comptéssim amb més civisme segurament no hauríem de prendre decisions que,
insisteixo, no ens agrada prendre.
Això té solució?
Sí, segur. Estic convençut que té solució.
Per això estem treballant. No és bo que s’enquisti el problema i que per aquest despatx hi
passi contínuament gent de les dues parts
queixant-se. I puc entendre les queixes dels i
uns i dels altres. Hi ha una cosa que ha de prevaldre i que va dir el conseller d’Interior Jordi
Jané en una jornada tècnica que es va celebrar a Vic i és que s’han de posar límits a l’oci
nocturn. No pot ser que a certes hores hi hagi
gent que va pel carrer cridant. En aquest tema
hi ha diferents actors: la normativa, que no ens
l’hem pas inventada nosaltres i que és la que
és, tret de l’ordenança de civisme que sí que
és nostra i que intentem aplicar, de vegades
amb massa tolerància i tot; l’Ajuntament; els
veïns; els bars i les entitats; i finalment gent
que assisteix als actes o que va als locals. En
tot això, es pot entendre que un dia és un dia,
dos són dos, però quan és un fet continuat es
topa amb les ordenances. Abans de prendre
qualsevol decisió, nosaltres intentem de parlar, i molt, amb totes les parts. Diàleg n’hi ha
hagut i n’hi ha. Fa un any que estem parlant.
Venim del precedent de la plaça Vella que és
un tema de la legislatura passada. En el ple
se’ns va retreure que aquest era un tema que
jo havia resolt malament. Tenim una sentència
judicial del juliol de 2015 que tanca un procés
que es va iniciar a la legislatura anterior, amb
ERC-JpT a l’equip de govern.
Ara es compleixen dos anys de legislatura però vostè en porta sis d'alcalde. Si
gira la mirada enrere, què veu?
A l’Ajuntament es fa molt feina que, de
vegades, no es veu. Ho he dit altres vegades
però penso que per l’Ajuntament hi hauria de
passar més gent. Tant que costa de fer llistes
electorals... hi hauria d’haver cua per entrar i
saber què s’hi cou dins l’Ajuntament. Han estat
uns anys en que hem gestionat la misèria,
amb sis anys de crisi. I crec que l’administració encara està en crisi. Hem tirat endavant,
com hem pogut, molts projectes i moltes
accions sobretot d’àmbit social, perquè era un
compromís ferm que mai ningú es pogués

Santi Vivet és alcalde de Torelló des de l’any 2011.

sentir desassistit. Formar part de l’administració t’ajuda a entendre moltes coses que no es
poden entendre si no hi has passat. Podem
admetre que som lents, però alhora molt
garantistes. La LRSAL (Llei de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local) ens ha
limitat moltíssim, en termes econòmics, de
creixement, en tots els àmbits. La relació amb
les institucions ha estat bona, sobretot amb la
Diputació que és qui ha pogut ajudar els municipis a tirar endavant els seus projectes. La
Generalitat les ha passat molt magres. I de
l’Estat, en aquests anys, només hem rebut
quatre cartes, dues la secretària i dues les
interventores per recordar-los-hi què són i què
representen davant el procés. Res més.
La situació de crisi ha condicionat
molt la seva acció de govern?
Sí, molt. En unes altres circumstàncies,
hauríem pogut tirar endavant més accions i
més projectes. I tal com han anat les coses,
alguns els hem hagut d’endarrerir o ajornar.
Malgrat aquesta austeritat els hem intentat
mantenir. De l’IBI només hi ha hagut una pujada i va ser el primer any de governar. No sé si
podrem aguantar aquesta situació però ens
estem estrenyent molt fort el cinturó per no
haver d’apujar els impostos. En 6 anys, apujar
només un cop l’IBI i abaixant un 62% els
valors cadastrals, crec que indica que és un
tema que hem portat bé. No sé si ho podrem
aguantar de cara als pressupostos de l’any
que ve però fins ara ens hem apretat molt el
cinturó.

A Torelló hi ha hagut una voluntat política molt clara de mantenir les finances
sanejades.
Sempre ho he dit, quan vam entrar vam
trobar bé les finances municipals. En aquells
moments tenir un 70% d’endeutament era
com no estar endeutat, perquè estàvem molt
per sota del límit d’endeutament. I en aquests
moments estem en un 30 o 35% d’endeutament. De vegades em queixo perquè a l’administració, qui fa bé les coses, en comptes d’estar premiat, se’l castiga. Qui estira més el braç
que la màniga se l’ha d’ajudar per què no arriba. En canvi el que ho fa bé, que s’espavili,
que ja li surten els números. I això ho hem
patit.
En alguna ocasió vostè ha dit que en
acabar el mandat no es presentaria a la reelecció. És així?
Amb vuit anys d’alcalde n’hi ha prou. El
que fa falta és saba nova i renovació. Gent
nova, amb idees noves, amb projectes nous,
amb ganes de fer coses per Torelló i per als
seus ciutadans. Que és justament el que m’ha
mogut a mi aquests anys i els dos que em
queden. Ara bé, tenir clar que plegaràs no vol
dir perdre la il·lusió, sinó al contrari. De corda
en tinc, de valent me’n sento. A nivell personal
m’han passat coses molt gruixudes aquests
darrers anys, però les ganes de tirar endavant
hi són. També penso que un cop passats
aquests dos anys que queden, tinc una família
i un negoci als quals els he pres molt de temps
i els vull intentar compensar.
pàg 9
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FESTUS ha complert 20 anys!

ESTUS és un festival d'arts
escèniques, musicals i
visuals al carrer amb propostes contemporànies i no convencionals que potencien la multidisciplinarietat. El festival programa aquelles curiositats del
món de les arts que proposen
una relació especial, diferent,
amb el públic. Un festival multidisciplinar on el teatre, la música, la dansa, les arts plàstiques,
el circ, les videocreacions, etc.
són els protagonistes als carrers,
places i jardins del poble. En
general, les actuacions són gratuïtes i es vol aconseguir que
gent poc acostumada al consum
de productes culturals descobreixi que hi ha una alternativa a
les propostes lúdico-festives a
les quals estan acostumats.
L’edició 2017 del Festus ha
canviat de data i s’ha celebrat un
cap de setmana més tard que de
costum, el segon de juliol en
comptes del darrer de juny o primer de juliol com fins ara. El
motiu, sobretot, ha estat per trobar un millor encaix en el mapa
de festivals del país i no coincidir
amb tants d’altres amb propostes similars en un mateix cap de
setmana, ni tampoc amb altres
activitats festives comarcals
importants.
El festival va sorgir, fa 20 anys,
de la iniciativa del Teatre Cirvianum i les regidories de Joventut i
Cultura amb l'objectiu de donar a
conèixer les arts escèniques,
musicals i visuals que no tenen
accés als canals de difusió habituals, i amb la voluntat d'obrir les
arts a nous públics. La particularitat del festival és que s'organitza amb una comissió formada
pels tècnics de l’Ajuntament i
entitats i persones de Torelló
relacionades amb la música, les
arts escèniques i les plàstiques i
visuals.
L’organització del festival es
reuneix des del novembre per

Cartell del primer Festus (1998)
posar en comú les propostes que
es creuen convenients de programar. S’avaluen les propostes
en funció de la filosofia del festival, es prefereix programar i treballar amb projectes de recent
creació, més nous o joves, diferenciant-se així de la resta de
programacions locals i comarcals i d'altres festivals que programen propostes més consolidades.
El FESTUS és el caràcter del
territori. Torelló és un poble amb
gran capacitat per associar-se i
organitzar esdeveniments culturals i d’oci. A més a més, al llarg
d'aquests anys s’ha aconseguit
que amb el FESTUS es generi

valor cultural. El festival dóna a
conèixer propostes d’arts escèniques, música i arts visuals
emergents, de joves creadors
prioritzant la recerca en la creació de nous llenguatges, propostes no convencionals, multidisciplinars, en definitiva contemporaneïtat i innovació. El FESTUS
ajuda i dóna suport a grups nous,
joves o a projectes artístics arriscats que potser encara no tenen
circuits o plataformes d’exhibició.
El FESTUS 2013 va ser un punt
d’inflexió. Després de quinze edicions, es va apostar per potenciar la trobada entre artistes de
diferents disciplines per estimular la creació de nous espectacles de caire multidisciplinar.
Fidels a la línia iniciada, es treballa perquè el Festus esdevingui
un festival conegut i reconegut
per la seva singularitat més enllà
del públic local; per això es continuaran dedicant esforços en
comunicació i tenint molta cura
del que es programa per reforçar
la imatge i crear un segell d’identitat pròpia. Sense perdre de
vista la multidisciplinarietat del
festival, es presta especial atenció a les propostes més visuals i
performàtiques ja que són un
sector artístic que aposta per la
innovació i té menys possibilitats
d'exhibició i accés pel gran
públic. Els objectius són:
- Acostar les arts escèniques,
musicals, plàstiques visuals al
públic jove
- Donar visibilitat a les propostes més noves
- Generar valor cultural
- Posar al carrer nous llenguatges artístics i propostes no convencionals
Ara cal posar sobre la taula cap
on seguir, debatre i trobar noves
complicitats, amb idees, projectes i propostes que empenyin el
FESTUS vint anys més com a
referent de les arts al carrer.

Augmenta la matrícula a
l’Escola de Música
D
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Licitació de l’Escola
d’Arts Plàstiques

L

La Trobada de guitarres i concert de final de curs, activitats de l’Escola.

’Escola Municipal de Música de Torelló,
gestionada per la Fundació Privada
d’Estudis Musicals de Manlleu, va
començar el curs 2016-2017 amb 51 alumnes
i està previst que pel curs 2017-2018 la matrícula es situï al voltant del 75/80 alumnes. La
franja d’edat que ha estat més sol·licitada, el
2016-2017, és la que comprèn les edats d’entre 7 i 8 anys. I de cara el curs 2017/2018 és
l’alumnat més petit el que registra un major
augment i ha estat necessari desdoblar el
nivell de P4.
Al llarg del curs s’han fet diferents activitats:
concerts, audicions, col·laboracions amb
altres escoles de Torelló i amb actes de l’Ajuntament. Com ara la participació en la mostra d’activitats organitzada pel IV Fòrum Local
d’Educació i els actes del Sant Jordi. La trobada de guitarres de l’ACEM (zona Catalunya
Central) que es va fer el 12 de març, amb l’assistència de 170 nois i noies i amb el Teatre
Cirvianum ple en el moment del concert.
També cal destacar el concert/sopar de final
de curs als jardins de Can Parrella amb l’ac-

tuació d’alumnes, pares i mares, i professors.
Alhora, s’han fet intercanvis amb l’Escola de
Música de Manlleu amb els grups de coral,
alumnes de piano i el combo.
El curs 2017-2018 presenta dues novetats
respecte del curs anterior: s’ofereix un grup
de llenguatge i cant coral per a adults i s’incorpora el violoncel a les classes d’instrument. A aquesta oferta cal sumar-hi la varietat
d’instruments que es poden aprendre a tocar:
baix elèctric, bateria, clarinet, flauta travessera, guitarra clàssica, guitarra elèctrica, piano,
saxo, trompeta, violí i violoncel; a més de cant
clàssic, cant modern.
Tothom qui vulgui aprendre a cantar amb
una coral, un instrument (d’entre els que s’ofereixen), llenguatge musical i tocar en formacions instrumentals, com el grup de cambra o
de combo, té l’oportunitat de fer-ho a l’Escola
Municipal de Música de Torelló. A partir de l’1
de setembre, a l’Escola Fortià Solà (edifici
vell), de dimarts a divendres de 5 a 8 de la
tarda. Telèfon 640 80 34 27. Mail: escolamunicipalmusicatorello@gmail.com.

Pròxima campanya per al comerç de proximitat

T

orelló, com a municipi integrat al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, organisme que treballa per a la dinamització comercial i per al foment del comerç de
proximitat, portarà a terme una campanya per tal de complir els objectius de treball,
juntament amb les poblacions de Sant Quirze de Besora, Montesquiu i Sant Vicenç
de Torelló. La campanya, que es preveu engegar al mes d’octubre, pretén posar en
valor el comerç de proximitat mitjançant una campanya de comunicació, publicitat i
màrqueting que destacarà els valors afegits que proporciona la compra de proximitat, fent així còmplice al ciutadà/client dels avantatges que això implica. Sota el títol
‘El nostre comerç, quin luxe!’ es vol fer arribar el missatge dels avantatges que comporta fer la compra al comerç del municipi alhora que es contribueix a la promoció
econòmica del poble i del territori.

es de 1996, l’Escola
d’Arts Plàstiques de
Torelló gestionada per
l’Associació Cultural i Artística
GEA ha estat un servei municipal per voluntat social i política.
La iniciativa va ser proposada
per un grup de persones interessades i vinculades en les
arts visuals i plàstiques que es
van constituir com a associació
a fi de gestionar un centre on
s’impartissin classes de diverses disciplines artístiques.
Amb el pas dels anys aquest
projecte d’escola ha anat més
enllà de la docència reforçant el
vincle social i la difusió artística
exercint també com a centre de
difusió i promoció de propostes
artístiques contemporànies. A
destacar el canvi d’emplaçament, a la segona planta del
Museu de la Torneria, on es disposa d’unes instal·lacions molt
adequades per al desenvolupament de les activitats.
El model d’escola aposta per
un espai emmarcat al segle XXI
que mira l’art des d’un filtre
contemporani; un sistema de
comunicació que treballa perquè la gent de Torelló entengui
l’art com un factor d’enriquiment personal i comunitari.
El projecte d’escola es basa
en tres pilars fonamentals: la
docència, la promoció i difusió
d’arts visuals i plàstiques i la
sensibilització artística. La
suma d’aquests tres apartats
ofereix una xarxa de dinamització artística a l’abast de tothom
des de diferents nivells.
La finalitat és mostrar l’art
com una manera per descobrir,
sospesar, construir pensament,
analitzar, ser crítics, veure
exemples que ensenyin que la
creativitat pot ajudar, ser consumidors d’art i de cultura,
veure exposicions i voler entendre’n o acostar el missatge, participar en projectes creatius,
afrontar reptes i expressar les
pròpies idees. I no oblidar mai el
sentit de l’humor.
El curs 2016-2017 ha finalitzat
la concessió actual del servei i
s’ha iniciat el procés de licitació
que entrarà en vigor el dia 1 de
setembre.
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El treball dels valors de la pràctica
esportiva en les entitats de Torelló
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T

orelló és una comunitat amb una realitat
cultural i social diversa que disposa
d’un bon nombre de clubs i associacions esportives. Per altra banda, és de tothom conegut que la pràctica esportiva és una
de les activitats socials per excel·lència, que
no sols exerceix la seva funció sobre les persones, sinó que pot exercir aquest rol d’agent
socialitzador sobre la comunitat. En aquest
sentit, és el propi club o associació qui per la
seva pertinença a un territori i la seva condició d’institució que aplega persones, pot exercir d’agent socialitzador.
Tenint en compte aquesta situació i prenent
en consideració les oportunitats que el context ofereix, des del Pla de Barris s’orienta
una de les línies d’actuació sobre l’activitat
física i l’esport ja que són activitats que
col·laboren en l’educació i la formació integral
de les persones. De fet, algunes accions ja
s’han implementat, com ara xerrades, amb
resultats inicialment interessants però amb
poca consistència i continuïtat o potencial de
canvi als clubs.
L’assessorament de la UVic

En el context d’aquesta problemàtica, l’Ajuntament de Torelló va proposar al Grup de
Recerca en Educació Física (GREF) de la
UVic-Universitat de Vic-Universitat Central de
Catalunya un assessorament per implementar un programa centrat en l’activitat física i
l’esport que, d’una banda, sensibilitzés les
entitats esportives de la importància del treball en matèria de valors en la pràctica esportiva; i que, per altre cantó, contribuís al foment
de l’educació en valors, la diversitat, la coeducació i la igualtat.
En una fase pilot, el Club Futbol Torelló i el
Natació Club Torelló van ser protagonistes
d’aquest procés d’intervenció, basat fonamentalment en un assessorament, que va
durar un curs lectiu i va constar de dues grans
fases. El resultat d’aquest procés s’hauria de
considerar un pla pilot d’actuació per tal d’esdevenir guia i motor d’accions successives,
en altres clubs o incrementant l’acció sobre
els mateixos clubs en anys successius.
Una primera fase d’acompanyament explícit i concret per part dels investigadors del
projecte i vehiculat a través d’unes reunions
acordades des del primer moment, anomenat
assessorament expert. I una segona fase de
seguiment a distància i de treball autònom de
pàg 12

Les dues entitats del projecte van ser distingides a la Festa de l’Esport.

cada club que, per mitjà d’un col·laborador
extern, s’impulsava la realització del Projecte
Esportiu i Educatiu de Club (PEEC). Si l’assessorament expert va focalitzar l’atenció
dels clubs sobre la temàtica dels valors en
l’esport i la voluntat de treballar-hi per mitjà
del PEEC, en segona instància el treball autònom va concebre’s com el temps d’apropiació
d’aquesta voluntat de promoure els valors en
l’esport mitjançant la realització del PEEC.
Si bé el resultat final i global de la intervenció ha estat l’elaboració d’un PEEC, no s’ha
d’entendre aquesta activitat com l’única acció
que s’ha fet. Al llarg de la temporada, l’assessorament expert ha regulat i orientat la informació i les activitats que es proposaven per
tal que els clubs arribessin en disposició de
reflexionar i treballar sobre ells mateixos de
forma conscient i intencionada. És a dir, l’assessorament ha treballat en relació als clubs
des de la generació d’interès i voluntat de treball i canvi. Ha estat, doncs, amb aquesta
voluntat de mostrar el sentit de l’elaboració
del PEEC que s’ha treballat durant la primera
fase.
El treball autònom dels clubs

La segona fase de l’assessorament ha consistit en el treball autònom de cada club participant. La finalitat d’aquest període ha estat la

de proveir de temps i d’espai perquè cada
club desenvolupés el treball del PEEC d’acord amb la seva pròpia identitat. Al final del
procés es va realitzar una sessió de tancament del projecte amb els clubs, a mode de
rendició de comptes del treball realitzat, en
què es van analitzar els PEECs de cada un
dels clubs.
Segona etapa i noves entitats

Durant la temporada 2016-17 s’ha activat
la segona etapa del projecte per promoure
els valors en les entitats esportives, sumanthi dues entitats mésAixí, s’han incorporat al
projecte el Club Bàsquet Torelló i el Club Atlètic Torelló. Ambdós clubs han estat treballant
en l’elabvoració del seu propi PEEC al llarg
de tota la temporada i es preveu que ben
aviat puguin presentar els documents finals
del treball.
Les dues entitats esportives que van ser
partícips de la primera etapa del projecte, el
Club Futbol Torelló i el Natació Club Torelló
enguany ja han començant a implementar
accions concretes, fonamentades en el seu
PEEC, orientades cap als diferents agents
que conformen l’estructura de les entitats
esportives: les famílies, els esportistes, els
entrenadors, les juntes directives i els àrbitres.
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5 propostes per l'oci nocturn i les festes populars

E

GRUP

MUNICIPAL D’ERC-JUNTS PER

n aquest mandat, la convivència entre el descans dels veïns i
l’oci nocturn, en les seves diferents variants, tant en festes
populars com en locals privats, està marcant l’agenda política.
El primer moment va ser quan es van prendre unes decisions a la
plaça Vella, que han comportat com a resultat la desertització social
en aquest espai de Torelló, que no fa pas tant era un lloc de trobada
per a molts torellonencs, tant en espais d’oci privats com en activitats
populars.
Després va arribar l’etzibada per escrit de l’alcalde contra les activitats d’una entitat com els Deixebles de Sant Feliu, en un conflicte
que va començar pels horaris de les activitats de la Festa Major i que
va acabar en un atac directe de l’alcalde sobre la qualitat d’activitats
d’aquesta entitat. Un fet inaudit d’un alcalde, atacant les activitats que
organitzen entitats de forma voluntària.
El tercer acte d’aquest conflicte és el de la restricció d’horaris de
tancament d’un dels pocs locals d’oci nocturn que queden al nostre
poble, així com la restricció d’horaris a terrasses de restaurants (a les
11 de la nit), a causa de queixes d’alguns veïns, amb «l’amenaça»
d’estendre aquesta mesura a d’altres locals. Aquesta decisió unilateral de l’Ajuntament, quant a restringir els horaris, posa en entredit la
pervivència de Torelló com a lloc d’oci nocturn per a joves, forçant
que a partir de la una hagin d’agafar el cotxe i marxar a altres pobles,
a més de posar en entredit la viabilitat econòmica d’aquests locals
amb la seva activitat retallada. I sense oblidar que la decisió unilateral de l’alcalde quant a restringir horaris, malgrat la col·laboració tothora dels responsables del local, admesa pel mateix alcalde, fa que
la confiança entre Ajuntament i locals quedi en entredit. Per què un
local haurà de col·laborar amb l’Ajuntament, si després es prenen
decisions unilaterals que perjudiquen els locals?
En el passat mandat, en el qual ERC-JpT estàvem a govern, es va
crear un espai de diàleg entre Ajuntament, locals, entitats i pares (a
través de les AMPA) on parlar d’un oci nocturn de qualitat: és la Taula
Nits Q. Si llavors es va treballar per fer viable aquest espai de diàleg
i es van encarar campanyes relacionades amb l’abús de l’alcohol, en
aquest mandat el regidor de Joventut, que és qui lidera la Taula de
Nits Q, ha estat incapaç d’establir en aquest espai el diàleg sobre la
convivència entre el descans dels veïns i els espais d’oci.
El debat sobre l’oci nocturn ha provocat encesos debats en el ple
municipal, amb una inexplicable tensió per part del mateix alcalde
vers la resta de grups del consistori que no comparteixen ni el fer ni
les decisions del govern de CiU i FEM.
El gran patrimoni de Torelló és la seva gent, el seu dinamisme i la

TORELLÓ

seva voluntat de ser i fer col·lectivament. Les decisions polítiques
(gairebé) sempre acaben transformant les societats. La qüestió,
doncs, és quin Torelló volem, i com actuem per fer-lo possible.
Des del nostre grup volem posar damunt la taula un seguit de propostes:

1er. ESPAI DE DIÀLEG: AJUNTAMENT, LOCALS I VEÏNS: Que
l’alcalde i el seu govern facin un pas enrere en la decisió de restringir els horaris, i que s’estableixi un espai de diàleg entre Ajuntament,
locals/entitats i veïns de les zones afectades. Aquesta és una indicació explícita del Síndic de Greuges en el seu darrer informe sobre
l’oci nocturn.
2on. RESPECTAR EL TEU BAR/LA TEVA FESTA, COMENÇA
PER RESPECTAR ELS VEÏNS: Una campanya de llarg recorregut
per tal de conscienciar als clients dels locals i als participants dels
esdeveniments, que respectar la festa primer de tot passa per respectar els veïns.
3er. PERSONAL I FORMACIÓ: Cal posar tots els elements
necessaris, per part de l’Ajuntament, contractant -ja sigui directament
o a través d’una entitat- persones que facin de gestors comunitaris en
aquests espais d’oci, a més d’editar material i fer tallers en centres
educatius i formacions per al personal dels locals i entitats organitzadores d’esdeveniments.
4rt. NO FER PAGAR JUSTOS PER PECADORS: Les actituds
incíviques d’uns no poden fer-se pagar a tots; l’espai públic és responsabilitat de l’Ajuntament, no dels locals privats; l’Ajuntament
compta amb una Ordenança de Civisme que ha d'aplicar a qui no
respecta el comú.
5è. S'HA DE POSAR EN VALOR L'OCI NOCTURN COM UN
ESPAI DE RELACIÓ SOCIAL: Qualsevol iniciativa al respecte, ha
de comptar indispensablement amb la creença de l’Ajuntament, com
a institució central del nostre poble, que l’oci nocturn i les festes populars no són un problema sinó un espai de desenvolupament humà i
de relacions socials. Oci nocturn i festes populars no són borratxeres
ni aldarulls, com algú ha semblat voler fer veure en algun moment,
són relacions entre persones i, aquestes, si no ho troben a Torelló
aniran a altres llocs (amb el fet d’haver de fer servir el cotxe).
No cal oblidar que l’oci nocturn forma part de l’entramat d’espais de
socialització en base el dia a dia i l’oci, com pot ser el comerç de proximitat i la restauració. Quan es parla del perill d’esdevenir una població dormitori, és això, un poble on només hi anem a dormir i on la
gent no s’interrelacioni.
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L’obligació de definir clarament les
necessitats més urgents de Torelló
GRUP

MUNICIPAL DEL

la meitat d’aquest mandat, tot fa pensar que
l’actual equip de govern municipal de Torelló
encara no ha acabat de definir clarament quines són les necessitats més urgents del nostre municipi. No es tenen clars aquells serveis públics que
han de ser prioritaris i que haurien d’afavorir i facilitar millores al màxim nombre de persones del nostre
poble.
Fins i tot dubtem, i no ens cansarem d’insistir i
repetir, que se segueixi algun pla o es tinguin criteris
clars pel que fa a realitzar un bon manteniment de
carrers, voreres, senyalització, tenir els parcs
públics en condicions, també les places i fer un bon
asfaltat de carrers. En el pressupost aprovat d’aquest any 2017 no s’han destinat recursos econòmics suficients per fer un acurat manteniment en
aquests serveis.
De vegades, fins i tot la deixadesa i la manca de
rapidesa en la presa de decisions han portat a que,
en serveis bàsics, s’hi hagi actuat tard amb el per-

No es tenen clars els serveis
públics que han de ser
prioritaris i que haurien
d’afavorir i facilitar millores al
màxim nombre de persones del
nostre poble
judici de cara als ciutadans. Un exemple el tenim
amb els mesos en que no es va disposar de cap
empresa que fes el manteniment en l’enllumenat
públic.
També trobem a faltar per part de l’Ajuntament diàleg amb entitats del nostre municipi. No es poden

PSC-CP

imposar les coses. Si hi ha problemes i/o discrepàncies amb entitats i/o activitats que puguin causar
problemes veïnals, nosaltres apostem pel diàleg i la
recerca conjunta de solucions, no per les imposi-

Si hi ha problemes i/o
discrepàncies amb entitats i/o
activitats que puguin causar
problemes veïnals, apostem pel
diàleg i la recerca conjunta de
solucions, no per les imposicions
cions.
Per cert i parlant de diàleg, reiterades vegades han
parlat de posar en funcionament processos de participació ciutadana. Esperem que aviat ho puguem
veure.
Com que també sigui possible veure aviat i concretar l’actuació de rehabilitació de l’antic camp de
futbol del barri de Montserrat. De fet ja varen dir que
hi actuarien l’any 2016 però, com en altres coses,
encara han de concretar què hi volen fer. Esperem
que el barri pugui participar amb aquest projecte i es
tinguin també en compte les necessitats actuals i
futures de les persones que hi viuen.
Voldríem insistir que des d’un municipi cal governar per a tothom però d’una manera especial per als
sectors de població més vulnerables. Recordar que,
des de l’any 2014, Torelló té aprovat el pla Local
d’Inclusió i Cohesió Social. Aquest Pla és l’eina que
concreta la política d’inclusió social del nostre municipi. Facin també un esforç en aquesta direcció i
implementin els programes i accions que es van
aprovar.
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Festa Major
de Torelló
del 20 de juliol al 2 d’agost

Bon estiu!

L’Alcalde i tot el consistori, us desitgem una bona Festa Major!
Santi Vivet
Alcalde de Torelló

Juliol 2017

Edita:
Ajuntament de Torelló

Redacció, coordinació i maquetació:
Servei de Comunicació

Impressió:
Impremta Sellarès, SL

Dipòsit Legal: B-50843-1999

http://www.ajtorello.cat

