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JUBILACIÓ DE LA SECRETÀRIA DE L’AJUNTAMENT

E

l passat 28 d’abril de 2019, la secretàriainterventora de l’Ajuntament d’Alpens i de
Sant Agustí de Lluçanès, M. Dolors Niubò
Portís, coneguda per tothom com a Deli, es jubila
i deixa l’Ajuntament després de 32 anys de servei.
Volem agrair-li públicament tots aquests anys de
dedicació a l’Ajuntament amb professionalitat,
rigor i vocació de servei públic, actuant sempre amb
discreció i estima per la feina que ha fet durant tots
aquests anys.
En el seu darrer ple com a secretària se li va
reconèixer i agrair la seva dedicació per part de
l’equip de govern de l’Ajuntament.
Per això, el passat 15 de febrer, es va incorporar
com a administrativa a la secretaria de l’Ajuntament
d’Alpens l’Ester Ferrer Casals i a partir del 29 d’abril
exercirà les funcions de secretaria-intervenció
d’Alpens i Sant Agustí de Lluçanès el funcionari Lluís
Bosoms Icart.

INFORMACIÓ SERVEI TRANSPORT PÚBLIC A DEMANDA

D

es del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya se’ns va comunicar
que l’empresa Sagalés va sol·licitar autorització
per modificar les comunicacions que es duen a terme a la
zona del Lluçanès. L’empresa 25 Osona Bus, SA (Sagalés) és
la concessionària del servei públic regular de transport de
viatgers per carretera entre Sant Quirze de Besora i Prats
de Lluçanès, amb filloles (V6451).
Concretament, a la ruta del transport escolar dels dies
lectius entre Alpens i Prats de Lluçanès, s’afegeix un servei
complementari A DEMANDA i segons els horaris proposats
entre ambdues poblacions de dimarts a divendres feiners i
els diumenges, tots els mesos excepte l’agost.

Aquest servei A DEMANDA està previst que entri en
funcionament a partir del dia 2 de maig i quan es vulgui
sol·licitar caldrà activar-lo fins a les 18.00 h del dia anterior
al que es precisi mitjançant el telèfon 93.889.25.77 (de
dilluns a divendres feiners de 7.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a
19.00 h), la web www.sagales.com o l’aplicació “Sagalés On
Demand”.

-

El diumenge dia 5 de maig es podrà provar
aquest nou servei a demanda de forma gratuïta.
S’adjunta fulletó informatiu i quadre resum de com
sol·licitar el servei a la contraportada.
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ENVELLIMENT ACTIU

L’

Ajuntament d’Alpens fa anys que treballa juntament
amb el Consorci del Lluçanès en l’atenció a la gent
gran i aquests darrers anys s’ha estructurat la
Xarxa d’Espais de Dia (XED) amb els tallers d’envelliment
actiu, integrats per sessions de psicomotricitat, sessions
de memòria, sessions de formació i caminades, alternats
dos dies a la setmana, els dimarts i els dijous, segons un
calendari establert.
El passat mes d’octubre, des de l’Ajuntament vam
complementar aquesta proposta amb el taller “Els records
de la gent gran” els dimecres a la tarda de les 16’00 a les
17’30 a l’Ajuntament.
Aquest programa durarà fins a finals d’abril, i a partir del mes
de maig, ampliem aquest servei que tindrà dues vessants:

•

EL TALLER DE RECORDS, que s’oferirà dues tardes a la
setmana obert a totes les persones interessades, els
dilluns i els dimecres, de 4 a 6 de la tarda als baixos de
l’Ajuntament.

•

SERVEI PERSONALITZAT A DOMICILI, un servei que
reforça l’autonomia de les persones grans que
principalment vien soles a casa.

Aquest programa personalitzat a domicili l’anomenem
“foment de l’autonomia” i consistirà en una visita a casa
d’una hora de durada aproximadament, amb la voluntat
de conversar i fer companyia, i també informar i ajudar
en qualsevol dubte que es tingui sobre els serveis socials,
salut i altres aspectes que preocupin.
Aquest programa és possible gràcies a la subvenció de la
Diputació de Barcelona per a contractar persones amb un
pla d’ocupació, que en aquest cas realitzarà l’Albert Benet
i, de moment, es planteja que duri fins a finals d’aquest
any. Un cop arribat a aquest termini, valorarem juntament
amb les persones que hi hagin participat, l’oportunitat de
continuar.

HORARIS:

g

p

SECRETARIA DE L'AJUNTAMENT

CONSULTORI MÈDIC

FARMACIOLA

matins de 9.00 a 14.30h

DILLUNS de 16.00 a 17.00h

DILLUNS de 16.30 a 18.30h

tardes de dilluns de 16.00 a 19.00h

DIVENDRES de 9.00 a 10.00h

DIMARTS de 9.30 a 12.30h
DIVENDRES de 9.30 a 12.30h
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CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA DONA

E

l cap de setmana del 9 i 10 de març, va tenir lloc
la celebració dels actes del Dia de la Dona. Durant
aquestes dues jornades vam poder gaudir de
tallers, exposicions, xerrades i un recital de poesia en el
qual es va homenatjar la poetessa Maria Mercè Marçal.
L’acte central el va ocupar el Sopar de Dones, amb concurs
de cuina inclòs i seguit d’una Masterclass de balls llatins.
Tot plegat, un cap de setmana dinàmic, cultural i reivindicatiu,
amb una gran implicació d’alpensis i alpensines a totes les
activitats programades.
Una diada que es va consolidant any rere any i que, de ben
segur, passarà a formar part permanent de la tradició
cultural i festiva del nostre poble.

LEGALITZACIÓ DE L’EDIFICI DE LA
FÀBRICA VELLA

L’

any passat va finalitzar la tramitació del “Projecte
tècnic de legalització, en règim de llicència municipal, de la Sala de la Fàbrica Vella”. Ha estat
un procediment llarg d’adequació tècnica de l’edifici amb
l’objectiu de donar compliment a totes les mesures de seguretat que exigeix la normativa per al locals de pública
concurrència.
Els treballs han consistit en adaptar i senyalitzar els circuits
i les sortides d’emergència, complementar el sistema de detecció i extinció d’incendis (alarmes, mànegues i extintors),
ignifugació de les cortines de les finestres, etc.

També es van realitzar dues proves de mesurament per a
l’estudi de contaminació acústica per complir amb la normativa sectorial i, finalment, el local de la Fàbrica Vella pot
funcionar correctament amb llicència.

FIRA DEL JOVENT – FIRA DELS CARLINS

E

nguany per la Fira del Jovent dels propers
18 i 19 de maig celebrarem la Fira dels
Carlins. El programa d’actes girarà entorn
a la celebració dels dos anys de funcionament
del Room Escape Cal Salau que tanca les portes i
a la taverna “l’Afartapobres” de la Plaça Major. Us
avancem el programa dels dos dies.

Dissabte 18 de maig

Diumenge 19 de maig

10.00h

Caminada pels voltants d’Alpens (itinerari familiarcalendari Lluçanès).

Durant tot el matí i i migdia TAVERNA L’AFARTAPOBRES a la
plaça Major

18.30h

Room Scape obert a tothom a la plaça Major,
FAIF WANTED. Joc interactiu per a totes les edats.
Inscripcions prèvies per e-mail a alpens@diba.
cat o a les llistes de Cal Jolis, el Casino o la Fonda
(els infants menors de 10 anys cal que vagin
acompanyats d’un adult). Màxim 100 participants.

Esmorzar-vermut i “platillos” variats amenitzat amb cançons
de taverna

Seguidament pa amb tomàquet per a tots els participants al
FAIF WANTED, a la plaça Major.
22.00h

Per celebrar el tancament del RoomScape d’Alpens
Cal Salau, vingut expressament de Niça, tenim
l’honor de donar la benvinguda al gran, inigualable
i magnífic François Salau, únic descendent i
confident de l’inventor alpensí, Jep Salau. El
rebrem amb grans honors i amb un espectacle de
llum, foc i música davant de Cal Salau.

23.00h

Concert dels “Paracaigudistes Acústics”, al Casino.

Al matí, Parades de Fira pel centre del poble
De 10 a 14 h I Torneig Amateur de Tir amb Arc d’Alpens 2019,
al camp de futbol. S’organitzaran grups per fer
el torneig. El primer grup serà per a infants de
3 a 10 anys.

=

Com sol·licitar el servei de transport públic A DEMANDA?
- Empresa Sagalés - Itinerari: Alpens

Prats de Lluçanès

Fins les 18.00h del dia abans:

N

O

Per telèfon

A la web

A l’App

93 889 25 77

www.sagales.com

Sagalés On Demand

De dilluns a divendres feiners
de 7.00h a 13.00h
i de 15.00h a 19.00h
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