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PROJECTE DE COOPERATIVA A L’ESCOLA

L’

escola la Forja, juntament amb altres escoles
del Lluçanès, participa del projecte CUEME que
impulsa la Diputació de Barcelona. Aquest projecte planteja que els alumnes de 3r a 6è de primària
constitueixin una cooperativa i la facin funcionar durant
el curs. El primer pas va ser debatre sobre el nom, l’objectiu i constituir-la; per això, van venir a l’Ajuntament a
presentar el projecte i a registrar-lo. La cooperativa porta
el nom de CREA i vol fer objectes que siguin útils, com
per exemple fundes de mòbils. Dins el projecte també
visitaran una cooperativa real, en aquest cas el Mas les
Vinyes, de Sant Martí d’Albars i faran un taller de gestió
econòmica. Cap al mes de maig, aniran un dia al mercat
de Prats de Lluçanès a vendre els productes que hagin
produït i, entre tots, han decidit donar el 10% dels beneficis que obtinguin a una ONG. Des de l’Ajuntament els
felicitem pel projecte i els hi desitgem molta sort!

REESTRUCTURACIÓ DEL SERVEI MÈDIC AL
CONSULTORI MUNICIPAL

A

quest mes d’agost, com ve essent habitual els
darrers estius, hem estat sense servei de metge al consultori, però enguany la situació s’ha
agreujat perquè s’ha allargat fins a mitjans d’octubre.
En data 10 de setembre vam enviar una carta a la Conselleria de Salut posant de manifest la necessitat de cobrir el servei per atendre com és degut a les persones
del poble. En resposta a la carta vàrem tenir una reunió
amb la responsable de CatSalut de la Catalunya Central
i amb la cap de planificació d’Osona on ens van exposar
la dificultat de cobrir el personal a tota la zona de l’Àrea
Bàsica de Salut de Sant Quirze de Besora. Posteriorment,
també hem tingut una reunió amb tots els ajuntament de
l’Àrea Bàsica on els hem exposat la disconformitat amb
la gestió del servei.

Fruit d’aquestes reunions, han replantejat cobrir un dia a la
setmana el servei de metge, en el cas d’Alpens els divendres i continuar prestant el servei d’infermeria dos dies
a la setmana, els dilluns i els divendres, mentre el metge
titular Dani Muntañà continuï de baixa laboral. Segons ens
van transmetre, no poden cobrir la seva baixa amb una nova
persona fins que arribi el moment de la jubilació del doctor
i quedi la plaça vacant. Per tant, la previsió és que tinguem
aquesta situació fins a mitjans de l’any vinent.
Els ajuntaments afectats, però, ens hem reunit per continuar vetllant perquè es cobreixi la plaça el més aviat possible
i es torni a prestar servei tal com estava definit, en el cas
d’Alpens dos cops per setmana; per això estem fent reunions
amb CatSalut i la delegació del Departament de Salut i també
amb la Delegació del Govern a la Catalunya Central.
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PROJECTE D’ACOMPANYAMENT
PER A L’AUTONOMIA DE LA
GENT GRAN - PLA D’OCUPACIÓ
2019-2020

F

a mig any que vam posar en funcionament el programa d’acompanyament a la gent gran pel foment
de la seva autonomia, amb el pla d’ocupació que desenvolupa l’Albert Benet. Passat aquests mesos, la valoració
d’aquest servei és molt positiva i continuem amb l’aposta
decidida per acompanyar les persones grans del poble.
Aquest programa seguirà durant el 2020 prestant servei als
domicilis de les persones que més ho necessiten.

ACTE COMMEMORACIÓ DEL
25N – TALLER DE FLORS

SOL·LICITUD PER FER UNA
AUDITORIA DE COMPTES PER
PART DEL GRUP MUNICIPAL
JUNTS PER ALPENS (JXA)

Dones, homes i mainada (unes 30 persones en total) van passar la tarda elaborant curosament unes boniques flors de
colors violacis, les quals van col·locar en jardineres a l’edifici
del Casal Municipal creant un bell i reivindicatiu racó que
denunciava la violència envers les dones.

E

l grup municipal JuntsxAlpens, al ple ordinari del
mes de setembre, va demanar a l’equip de govern
que s’encarregués una auditoria externa als
comptes de l’Ajuntament d’Alpens.
Se’ls va contestar que es faria la consulta a la Diputació
de Barcelona i que se’ls donaria resposta en el proper ple
ordinari. No obstant, davant la insistència en la petició
d’aquest auditoria i una vegada realitzada la consulta al
Servei d’Assistència Jurídica de la Diputació de Barcelona,
volem exposar-vos el posicionament de l’equip de govern
davant d’aquesta qüestió:
La gestió de la comptabilitat municipal i els comptes anuals
de l’Ajuntament resten sotmesos a uns estrictes controls
interns i externs pels mecanismes fixats per la legislació
estatal i autonòmica.
En primer lloc, hi ha un control intern del propi Ajuntament
a càrrec de la interventora municipal, que ha exercit
fins a finals d’abril de 2019 la funcionària Deli Niubò amb
total professionalitat i independència. En segon lloc, hi
ha un doble control extern, l’autonòmic encarregat a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, òrgan que depèn del
Parlament de Catalunya i l’estatal encarregat al Tribunal de
Cuentas, òrgan que depèn de les Corts Generals. A més hi ha
un control anual pressupostari i de tutela financera per part
de l’administració de la Generalitat, dels Departaments de

E

l passat dia 24 de novembre, des de la regidoria
d’Igualtat, es va organitzar un taller de flors de paper a la Fàbrica vella amb l’objectiu de fer una acte
simbòlic per a commemorar el Dia Internacional contra la
violència masclista.

la Presidència i de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda,
respectivament.
També hi ha un control trimestral de l’execució
pressupostària i del període mig de pagament per part de
l’administració de l’Estat, des de l’Oficina per la Coordinació
Financera de les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda.
Finalment la Diputació de Barcelona des del Servei
d’Assistència Econòmica Financera, presta suport
comptable als Ajuntaments i anualment elabora una
diagnosi econòmica i financera de l’Ajuntament on conclou
l’estat dels tres paràmetres següents: l’equilibri econòmic
entre ingressos i despeses, el romanent de tresoreria i
l’estat de l’endeutament.
De l’última diagnosi rebuda, corresponent a l’exercici 2018,
es desprèn que els paràmetres relatius a l’endeutament i
al romanent estan en valors òptims i cal millorar l’aspecte
de l’equilibri econòmic entre ingressos i despeses, que es
corregirà durant els exercicis 2019 i 2020.
Havent passat tots els controls fiscalitzadors interns i
externs FAVORABLEMENT, sense haver rebut cap requeriment
ni esmena, res fa necessari esmerçar recursos tècnics ni
econòmics en encarregar una auditoria externa que en cas
cap és obligatòria ni preceptiva.
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REPRESA DEL PROCÉS
PARTICIPATIU SOBRE LA SATI

P

er tal de seguir aprofundint en el pla de participació de la SATI, convoquem a tothom que hi estigui interessat el dissabte 14 de desembre a les
16’30 hores a la Fàbrica Vella.
En les sessions que es van portar a terme l’any passat,
es van treballar les diferents propostes dels participants;
tot aquest contingut es va exposar a la sessió final del
dia 6 de maig de 2018, però en aquells moments encara
no disposàvem del document que va realitzar l’empresa
dinamitzadora del procés. Per tal de reprendre el fil on el
vam deixar, posem a la vostra disposició el document que
ens van entregar finalment i que hem posat a l’agenda del
web www.alpens.cat
Així doncs, us esperem el dia 14 de desembre a la tarda
per seguir avançant entre tots i totes en aquest projecte
col·lectiu.

NOVA DIRECCIÓ A LA ZONA
ESCOLAR RURAL (ZER ALT
LLUÇANÈS)

A
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finals del curs passat, se’ns va comunicar que les
persones que portaven la direcció de la ZER no
continuarien amb el seu mandat el curs 2019-2020.
Des d’Alpens, tan per part del conjunt de les famílies com
per la regidoria d’educació, havíem estat molt crítics amb el
model que volien imposar des d’aquest grup directiu que es
trobava a Sant Boi de Lluçanès. Aquesta visió crítica també
la compartien la comunitat educativa de Perafita i Lluçà.
Aquest any, a l’espera de tenir una proposta més definitiva
pel curs següent, transitòriament assumiran la direcció de la
ZER les directores de les escoles que la conformen.
Així doncs, el curs 2019-2020 l’equip directiu de la ZER està
format per la Meritxell Pujol (Escola la Forja d’Alpens), l’Anna
Capdevila (Escola Heurom de Perafita), l’Anna Aligué (Escola Gafarró de Santa Eulàlia de Puig-oriol) i la Núria Crosas
(Escola Aurora de Sant Boi de Lluçanès). A mitjans d’aquest
curs presentaran el projecte de direcció per un mandat de
quatre anys.
Des d’Alpens sempre hem defensat l’oportunitat de ser
membres de la ZER, sempre i quan s’entengui la singularitat
de cada centre i es plantegi total llibertat d’autonomia. Així
doncs, segur que cada escola pot ser més representativa de
l’entorn on es troba.

CICLE DE CONCERTS “INTRÚS,
JAZZ PEL FORAT DEL PANY”

P

er segon any s’ha impulsat des de l’EMAL (Escola de
Música i Arts del Lluçanès) i el Consorci del Lluçanès
el cicle “Intrús, jazz pel forat del pany” un cicle de
concerts en espais patrimonials del Lluçanès. El cicle es va
iniciar a Olost, on hi van actuar Rita Payés & Elisabeth Roma,
vinculades a Alpens, amb una actuació molt aplaudida. Posteriorment, hi ha hagut concerts a Perafita, Prats de Lluçanès
i Sobremunt i, el passat 24 de novembre, va ser el torn d’Alpens amb l’actuació de Maitia Trio & Joan Mas. Per previsió
de baixes temperatures es va decidir canviar la ubicació del
concert i, enlloc de fer-ho als jardins de la Torre, es va fer a
la Fàbrica Vella. A més del concert es va poder fer un tast de
productes locals per a la setantena de persones que hi van
assistir.

CURSOS I TALLERS DEL
PLA D’IGUALTAT
GIMNÀS CORRECTIU I BALLS LLATINS

Aquesta temporada incorporem un taller de gimnàs
correctiu de deu sessions de durada, dirigit per la
Gilda Morian, que, juntament amb les classes de
balls llatins, ens completa el panorama necessari
per a la bona forma física dels alpensins i alpensines.
Al gener, si hi ha necessitat per part dels assistents,
tindrà continuïtat de manera independent.

TALLER DE CISTELLERIA

De la mà del Carles Alcoy, el passat dissabte 30
de novembre, vam elaborar diferents peces de
cistelleria amb la tècnica hexagonal, al matí un
cistell i a la tarda uns coves. I, aprofitant l’avinentesa
que el Carles és cisteller i cuiner de vocació, vam fer
una deliciosa paella de verdures i vam dinar tots
plegats.

TALLER D’ESTAMPACIÓ I ENQUADERNACIÓ

L’Elisenda Mallol, creadora de la marca REPAPER
(eco-papereria artesana i artística) ens farà un
taller d’estampació de paper i enquadernació els
dies 14 i 21 de desembre. Aprendrem a fer-nos el
nostre propi paper i els nostres quaderns o àlbums
de fotos, tot aprofitant i reciclant diferents tipus de
paper o cartró.
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OBRES D’ADEQUACIÓ DEL TEATRE-CASINO
D’ALPENS

U

na de les preocupacions principals que tenim actualment les administracions públiques és complir amb tots els requisits exigibles per a cada
activitat que es porta a terme i disposar d’equipaments
públics amb cobertura legal de funcionament. L’any passat us vàrem informar de la legalització de l’espai de la
Fàbrica Vella i en aquesta ocasió la intervenció és a l’espai
del Casino. Hem aconseguit una subvenció de 130.000 €
de la Diputació de Barcelona per poder fer les reformes
necessàries per a l’adequació de tota la sala i l’escenari
del Casino.
L’edifici del Casino és una construcció de l’any 1928 i, tant
la sala com l’escenari, es conservaven amb l’estructura
original de fusta que es va fer en aquell moment. Vàrem
encarregar un estudi tècnic a un enginyer per valorar què
calia canviar per complir amb la normativa de prevenció
d’incendis i d’altres aspectes exigibles als locals d’espectacles de pública concurrència. Així mateix es va valorar el
condicionament de la caixa escènica per equipar-la amb
materials i mecanismes més moderns i de fàcil maneig.
Un cop analitzat detalladament, calia incidir en diversos
aspectes: una part més estructural de retirada de tota
l’estructura de fusta de l’escenari (camerinos, escales i
terra), ignifugar les encavallades de la teulada, dotar de
sistemes de prevenció d’incendis, evacuació i seguretat
(bombes d’extinció, alarmes, senyalització...) i una altra
part més escenogràfica, d’equipament interior d’escenari
(cortinatge, focus, so, etc.)
Les parts en què intervenim des de l’Ajuntament són les
més estructurals, amb un cost total de gairebé 138.000
€, dels quals un 94% van a càrrec de la subvenció de la
Diputació de Barcelona i el 6% restant l’aportarà l’Ajuntament.
La part més d’equipament escenogràfic serà assumida
per la propietat del Casino.
Per poder dur a terme aquesta inversió pública en un equipament privat, en data 14 de març de 2019, es va signar
un nou conveni, que substitueix el signat el 21 de juliol de
2004, entre l’Ajuntament d’Alpens i els representants de
la societat propietària del Casino, Carbó Beser–Portell
San, S.L, per a disposar de manera preferent de la sala del
Casino per actes festius i populars al llarg de l’any, per un
nou termini de trenta anys.
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SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS AL PUOSC 20202024

D

esprés de dos mandats municipals sense la línia de
subvenció per inversions de la Generalitat de Catalunya, aquest any ha sortit de nou el programa del
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, PUOSC 2020-2024.
En concret han sortit dues línies, una de general per a inversions, on s’hi poden presentar tots els municipis de Catalunya de la qual es pot aconseguir una subvenció màxima
de 250.000 € i una altra línia d’acció territorial per a petits
municipis, destinada als municipis de menys de 5.000 habitants, amb una dotació màxima per subvenció de 120.000€.
Hem presentat una sol·licitud a cada línia:
Per a la línia d’inversions:
“Prolongació del passeig de la carretera de Berga per millorar la seguretat, la connectivitat i els serveis a la part
nord del nucli urbà”, consistent en la connexió del carrer de
l’Alzina (sobre la SATI) amb el carrer Rocamonada. Aquest
projecte inclou la construcció d’un pas per a vianants entre
aquests dos punts, tal com es contempla en el planejament
vigent, evitant així el pas per la carretera i millorant la seguretat. En el primer tram cal construir una petita passera
per salvar el desnivell entre la calçada i el canal de desaigua de la carretera i després continuar la vorera, d’amplada
variable segons la disponibilitat d’espai. També es deixarà
la canalització per a l’estesa de la fibra òptica des del punt
del creuament amb el carrer de Dalt, on és ara, fins al carrer
Rocamonada. El pressupost d’aquest projecte son 198.000€.
Per a la línia d’acció territorial de petits municipis:
El projecte de reforma parcial de la nau SATI per al foment
de la dinamització econòmica, la lluita contra l’envelliment
i la prestació de serveis. La idea inicial era presentar una
intervenció en una de les naus, la de l’esquerra, on el cost
principal era la substitució de la teulada de fibrociment
per una de nova. Després de la reunió veïnal del dia 2 de
novembre on, entre d’altres aspectes, es va considerar que
primer calia avançar més en el procés participatiu per definir
més concretament els usos a què es podria destinar la SATI
i la inversió necessària, vam considerar replantejar la primera idea que teníem i fer una intervenció més ajustada al
pressupost d’aquesta línia de petits municipis. Així doncs,
finalment hem presentat la reforma parcial interior de la nau
esquerra per tal d’ordenar l’espai existent del magatzem
de la brigada municipal, el de les entitats, habilitar un espai formatiu per forja i un espai per a un possible taller o
altra activitat econòmica. El pressupost d’aquest projecte
son 150.000€. Es compta amb poder aconseguir el màxim de

subvenció, 120.000€ i finançar els 30.000€ restants amb un
préstec de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona
que fan sense interessos pels petits municipis.
El termini de presentació d’aquestes sol·licituds va finalitzar
el passat 15 de novembre i, segons han informat des de la
Generalitat de Catalunya, preveuen resoldre les peticions
d’aquesta convocatòria el mes de maig de 2020 aproximadament.
Aquests dues sol·licituds de projectes es van aprovar pel ple
de l’Ajuntament del passat 17 de novembre, amb els vots a
favor del grup municipal Impulsem Alpens i amb els vots en
contra del grup municipal JuntsxAlpens, que no van aportar cap proposta per presentar en aquesta convocatòria de
subvenció.

ESPAI RESERVAT ALS GRUP MUNICIPALS

Junts per Alpens no disposem de suficient
espai per expressar les nostres idees.
(consulteu-les a la nostra SISI número 2).

ESPAI RESERVAT ALS GRUP MUNICIPALS
L’edició d’un butlletí municipal implica informar de les
notícies que es consideren rellevants, seleccionant els temes
més destacats. És un mitjà del que disposem l’Ajuntament per
informar a la ciutadania.

Igualment, per requisit legal, cal reservar un espai pels
diferents grups municipals i així ho hem fet. Cada grup
disposa d’una pàgina sencera per publicar el què consideri
oportú.

IMPULSEM ALPENS
- ACORD MUNICIPAL -

Fa mig any que hem començat aquesta legislatura i, a diferència de les anteriors, enguany
hi ha dos grups municipals que conformen el Ple de l’Ajuntament. Des d’IMPULSEM ALPENS
ens entristeix que en cap de les reunions que hem portat a terme des de l’inici entre els
dos grups, haguem rebut cap proposta per part del grup JUNTS PER ALPENS per cap tema
d’àmbit municipal. Vàrem obrir un grup de whatsapp compartit per tal d’agilitzar els dies
de reunió. Tot i que vam informar dels dies per quedar per organitzar la festa major, els
membres de JuntsxAlpens no van venir a cap reunió. Per la convocatòria de subvenció del
PUOSC 2020-2024 no han proposat cap projecte per poder desenvolupar. Volem compartir
amb tots plegats que lamentem el to desconfiat i poc col·laboratiu que de moment han
mostrat aquests 6 mesos, malgrat des de l’inici vam demanar que indiquessin en quins
àmbits volien col·laborar i, a hores d’ara, encara no ho han expressat. Entenem que ser el
grup a l’oposició, amb voluntat de treballar pel poble, tal com van dir, no és el que estan
portant a terme.

EN AQUESTES DATES ASSENYALADES,
VOLEM DESITJAR-VOS A TOTS,
A TOTS I CADASCÚ DE VOSALTRES,
QUE PASSEU MOLT BONES FESTES !!

ACTIVITATS DE NADAL
> Divendres, 6 de desembre a les 19h a la Fàbrica Vella:

Inauguració de la 7a Mostra de Pessebres a la Finestra i del
Gran Pessebre ubicat a l’antiga Fàbrica SATI que serà visitable
tots els dissabtes d’11 a 14 h i de 16 a 19 h i tots els diumenges
i festius d’11 a 14 h.

> Dissabte, 7 de desembre a les 16h a la Font Bona:
Portada del Pessebre i berenar.

> Divendres, 13 de desembre a les 18h a la Fàbrica Vella:
Festa de Nadal de l’Escola La Forja.

> Dimarts, 24 de desembre:

A les 18 h, al Ramal, farem cagar el Tió.
A les 21 h, a l’Església, Missa del Gall.

> Divendres, 3 de gener a les 16.30 h a la Fàbrica Vella:
Taller de fanalets.

> Diumenge, 5 de gener a les 19h a la Carretera de Berga:
Cavalcada de Reis (*)

(*) Els pares i mares amb fills fins a 10 anys, podeu contactar

> Dissabte, 21 de desembre a les 19h a l’Església:

amb els joves de la Comissió de Festes o passar per l’Ajuntament,
fins el 30 de desembre de 2019.

Lectura del Poema de Nadal, interpretat per Valentí Maymó,
rapsoda i tenora.

HORARIS DE SECRETARIA
Del 23 de desembre de 2019 al 6 de gener de 2020:

A partir del 20 de gener de 2020:

Dilluns, 23 i 30 de desembre de 9 a 14 i de 16 a 18.30 h
Divendres, 3 de gener de 9 a 14 h

S’incorpora l’administrativa Ester Ferrer després de
la baixa per maternitat i recuperem l’horari habitual
d’atenció al públic:
Tots els matins de 9 a 14 h
Tarda dels dilluns de 16 a 19 h

Del 7 al 19 de gener de 2020:
Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h
Dilluns de 16 a 19 h
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